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 های آن برای ایرانبررسی سیاست کشورها در زمینه اشتغال و داللت

 (مورد مطالعه کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل)

 

 

 

 
 

 

 

 چكیده

انگلستان را  در قرن هجدم شود واز آن یاد می 1سياست یا برنامه اشتغال عمومی عنوانبهدرواقع آنچه 

محدود اجرا شده  صورتبههایی مقطعی بودند که برای دوران بحران آن هم دانند برنامهپيشگام آن می

ر و سياست اشتغال فقرا برای استخدام نيروی کار فقياز انگلستان در قرن هجدم مثال  عنوانبهاست. 

 جنوبیکره . در آلمان پس از جنگ جهانی دوم یا کردها استفاده ها و جادهساختن کانال منظوربهبيكار 

. البته کشورهای دیگری نيز کردندمحدود استفاده  طوربه هاسياستاین از نيز  1997پس از بحران مالی 

اما جنبه موقتی و محدود بودن این  ،انداستفاده قرار دادهمورد های اخير در دههرا  هاسياستاین 

 1997بحران پس از  جنوبیکره مثال در  عنوانبه ؛نظر داشتره مدامری است که باید هموا هاسياست

 ماه ایجاد شد 18هزار شغل در مدت  140 ،هاسياستدرصد رسيد در نتيجه این  9به  2نرخ بيكاری از 

 محدود و مقطعی بوده است.  یهزار شغل آن هم در دوران بحران سياست 140ایجاد  که البته

بلكه سياست  ،نيستی موقتی اشتغال عمومی هاسياستن ایجاد اشتغال پایدار است، آنچه بنيا

کار از بخش  یرويساختار عبارت از حرکت ن رييتغ، یعموم فیتعر کی براساستغيير ساختاری است. 

 یردر هر کشو داریاشتغال پا جادیامر الزمه ا نیاست. ا ایکارخانه ديتول ویژهبهبه سمت صنعت  یزکشاور

در  کنندمیرا نمونه موفق سياست اشتغال معرفی  جنوبیکره . کارشناسان بانک جهانی نيز که است

سبک و سپس به  ایکارخانه عیبه صنا یبخش کشاورزبه انتقال نيروی کار از  هاسياستتوصيف این 

 که توصيف سياست تغيير ساختاری است. کنندمیاشاره  االب افزودهارزشبا  یبخش صنعت

کشور در زمينه بهبود شرایط اشتغال پرداخته  چهاربر این اساس در این گزارش به بررسی تجارب 

بنيان اشتغال  ،بوده که تغيير ساختار مسئلهبررسی با توجه به این  موردشده است. انتخاب کشورهای 

آنها  روند صنعتی شدن که ه بودهازجمله کشورهای درحال توسع منتخبپایدار است. بنابراین کشورهای 

یی را ایجاد هاچالشصنعتی شدن  فرآیندشروع شدن خير أبا تدیرتر از کشورهای پيشرو آغاز شده است. 

در خالل دهه  جنوبیکره ی هاسياستی کشورهای پيشرو متفاوت است. بررسی هاچالشکند که با می

کمكی به ارائه  2008ی آلمان بعد از بحران هاسياستاما بررسی  .به بعد در این زمينه مفيد است 1960

عبارت شدند . بر این اساس کشورهایی که در این گزارش بررسی کردتوصيه سياستی برای ایران نخواهد 
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 برزیل و مالزی است. ، چين، جنوبیکره از 

الی  1960ی هاسالمالزی و برزیل در خالل ، چين، جنوبیکره کشور  چهاری هاسياستبررسی 

آنها  نقاط مشترک زیر در بين دهدبه وضعيت اشتغال نشان میساماندهی تالش برای  درخصوص 2015

 :کردتوجه آنها  وجود داشته است. مواردی که برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور نيز باید به

 حمایت هوشمندو صنعتی  استراتژی درست توسعه. 1

بندی صحيح صنایع و در تمام چهار کشور مورد مطالعه، راهبرد توسعه صنعتی دقيق که شامل اولویت

خورد. سياست حمایتی هوشمند و برخورد با ناکارآمدهای حمایتی بندی درست باشد، به چشم میپهنه

دیگری از این پازل بوده است. اشتغال پایدار  ال پایدار در بخشبخش دیگری از این پازل بوده است. اشتغ

 آید.دست مینها در پرتو چنين راهبردی بههایی با مزیت تدر بخش

 ای. نقش فعال دولت در تغییر ساختار اقتصاد با تأکید بر رشد تولید کارخانه2

جهت تغيير ساختار اقتصادی حرکت طور مؤثر در نكته مهم در ميان چهار کشور فوق آن است که آنها به

ای انتقال دهند. درواقع ویژه توليد کارخانهاند نيروی کار را از بخش کشاورزی به صنعت بهاند و کوشيدهکرده

جایگاه این کشورها است و به همين دليل  فرض شده ای بنيان اشتغال و رشد اقتصادی پایدارتوليد کارخانه

 تدریج بهبود یافته و روند افزایشی داشته است.ای در جهان بهات کارخانهتدریج در زمينه توليدبه

 های بزرگ. کمک به ایجاد و رشد شرکت3

وکاری های کسبها و یا ایجاد گروههایی را برای افزایش مقياس بنگاهکشور مورد بررسی سياست چهار

است که تنها با دخالت مستقيم داده جنوبی انجام کره را اند. در این ميان بيشترین اقدامات کار بردهبه

ها به رشد مقياس های کوچک و ناکارآمد و همچنين تقسيم بازار ميان بنگاهدر بازار و تعطيلی بنگاه

مثال  عنواننمود. بهوادار ها را به حضور در بازارهای جدید نيز در برخی موارد بنگاهو ها کمک کرد بنگاه

ال جی را که در صنایع نساجی فعال بود مجبور به ورود به صنعت برق کرد که دولت کره شرکت 

 .ساز ورود این شرکت به بخش الكترونيک شدزمينه

 . اصالح ساختار انگیزشی4

های ها را برای تشویق فعاليت بنگاهای از سياستدر تمامی کشورهای مورد اشاره سياستگذاران مجموعه

ای از دادن وام و معافيت ها طيف گستردهاند. این سياستتی در پيش گرفتهتوليدی و کمک به رشد صنع

شده است. درواقع دخالت دولت در اقتصاد در موارد موفق مالياتی تا حمایت و دادن مشاوره را شامل 

سوی فعاليت ها بهصل این امر نيز حرکت بنگاهبراساس اصالح ساختار انگيزشی اقتصادی بوده است. حا

 .گرجو و واسطهنه تشویق بخش غيرمولد، رانت توليدی است

 . ایجاد ساختار مشارکتی و دمكراتیک 5

هزینه فراهم آفرینی بخش بيشتری از مردم را به نحو ساده و کمساختار نظم مشارکتی که امكان نقش
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به این مسئله در نهایت باعث توقف رشد  توجهیبیالزمه رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. ، کندمی

های سياسی خواهد شد. بحران در اواخر دوران مائو در چين، بحران در مالزی واسطه بحراناقتصادی به

همگی مواردی هستند که اهميت ساختاری  2014بعد از ماهاتير محمد و بحران در برزیل پس از 

 .دهدرا نشان می ساالرمردممشارکتی و 

 

 مهمقد

اجتماعی و سياسی اشتغال باعث شده است سياستمداران و سياستگذاران همواره برای آن ، اقتصادیآثار 

کشورهای درحال  ویژهبهحال اوضاع اشتغال در بسياری از کشورها ای قائل شوند. با ایناهميت ویژه

 داده است.را به موضوع شغل اختصاص  2013توسعه مناسب نيست. بانک جهانی گزارش توسعه جهانی 

ميليون نفر در جهان بيكارند و  200حال حاضر که درکنند مینویسندگان گزارش به این نكته اشاره 

دان به بازار کار را جذب وارليون شغل جدید ایجاد شود تا تازهمي 600سال آینده الزم است  15ظرف 

دیگر کارشناسان بانک جهانی به نكته  ازسویدر آسيا و آفریقا قرار دارند. بيشتر واردان کنند و این تازه

که یكی از مشكالت دیگر کشورهای درحال توسعه آن است که مشكل در این کشورها  کنندمیاشاره 

است. در کشورهای درحال توسعه افراد گاهی دو پایين  ها نيزبلكه دستمزد ،تنها پيدا کردن شغل نيست

 دهدو فرزندانشان را نمیآنها  کنند اما دستمزدشان کفاف زندگیشغل دارند و مدت طوالنی کار می

 (. 2013، بانک جهانی)

بر اعالم مرکز آمار ایران نرخ بيكاری کشور در تابستان بنادر ایران نيز وضعيت اشتغال مناسب نيست. 

درصد بوده است. همچنين هر سال قریب یک ميليون نفر متقاضی جدید کار نيز  7/11برابر با  1396

یک ميليون شغل ایجاد شود. و برای حفظ بيكاری در سطح کنونی باید سالی  شوندوارد بازار کار می

متوسط  طوربه) در مجموع حدود دو ميليون شغل 1395تهی به سال سال من 12در خالل  حالی کهدر

. این ارقام گویای آن است که وضعيت اشتغال در کشور مناسب هزار شغل( ایجاد شده است 160سالی 

 ی بيشتری در راه است.هاچالشنيست و در آینده نيز 

در این گزارش به بررسی راهكارهای بهبود اشتغال در کشورهای موفق  ،با توجه به اهميت موضوع

اشتغال در  درخصوصپردازیم. بر این اساس بخش اول گزارش به برخی روندها و حقایق آشكار شده می

بخش و ی کشورهای موفق در زمينه ایجاد شغل هاسياستجهان اختصاص دارد. بخش دوم به بررسی 

 پردازد.می توصيه سياستی اشتغالمعرفی سوم به بررسی اجمالی ایران و 
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 اشتغال درخصوصحقایق آشكار شده  ـ فصل اول

اند الزم است پيش از بحث درخصوص راهكارهایی که کشورها برای ایجاد اشتغال در دستور کار قرار داده

 :به برخی مباحث بنيادی و روندها توجه شود

 

 ی کلی اقتصاد استهاسیاستسیاست اشتغال بخشی از . 1

، هیچ سیاست جداگانهآنكه  کردکه باید به آن توجه مهمی با وجود اهميتی که ایجاد شغل دارد نكته 

مدتی برای ایجاد اشتغال در کشورهای موفق جهان اجرا نشده است و در عمل فراگیر و طوالنی

سياست یا  عنوانبهدرواقع آنچه  کالن اقتصادی است.ی هاسیاستی اشتغال بخشی از هاسیاست

هایی دانند برنامهانگلستان را پيشگام آن میهجدم در قرن شود و از آن یاد می 1برنامه اشتغال عمومی

در قرن مثال  عنوانبهمحدود اجرا شده است.  صورتبهآن هم  ،مقطعی بودند که برای دوران بحران

ساختن  منظوربهسياست اشتغال فقرا برای استخدام نيروی کار فقير و بيكار از در انگلستان هجدم 

پس از بحران مالی  جنوبیکره . در آلمان پس از جنگ جهانی دوم یا کردها استفاده ها و جادهکانال

دیگر کشورهایی که سياست عمومی  ازجمله. کردندمحدود استفاده  طوربه ،هاسياستاین از نيز  1997

سوبارائو ) لتونی و جيبوتی اشاره کرد، آفریقای جنوبی، آرژانتين، توان به هنداند میگرفته کاربهاشتغال را 

امری است که باید همواره  هاسياستحال جنبه موقتی و محدود بودن این (. با این6-5 :1394 و دیگران

درصد رسيد در  9به  2نرخ بيكاری از  1997بحران پس از  جنوبیکره  مثال در عنوانبه ؛نظر داشتمد

 طورهمان(. 5 :1394 سوبارائو و دیگران) ماه ایجاد شد 18هزار شغل در مدت  140 ،هاسياستنتيجه این 

 محدود و مقطعی بوده است.  یهزار شغل آن هم در دوران بحران سياست 140شود ایجاد که مشاهده می

شوند در قالب حاضر برای بهبود وضعيت اشتغال در پيش گرفته می درحالیی که هاسياست

( در 2013) مثال بانک جهانی عنوانبهگيرهای کلی اقتصاد هستند. های کالن اقتصاد و جهتبرنامه

را  هاسياستای از تواند مجموعهمی هادولت که کندمیی اشتغال به این نكته اشاره هاسياستبررسی 

نيست. بانک جهانی مجموعه آنها  اما ایجاد شغل وظيفه ،گيرند که باعث بهبود شرایط اشتغال شود کاربه

 ی بنيادی شاملهاسياستکند که شامل برای ایجاد اشتغال را به سه گروه کلی تقسيم می هاسياست

، و احترام به حقوق(حاکميت قانون ، سرمایه انسانیوکار، کسببهبود محيط ، تثبيت اقتصاد کالن)

ایجاد امكان اعتراض( و ، کنندهز از مداخله گمراهيپره، بر کارآمدی )تأکيد ی بازار کار شاملهاسياست

 :2013، بانک جهانی) از بين بردن یا کم کردن موانع( است.، ی پيشروهاچالششناختن ) ها شاملاولویت

ی کالنی هاسياستدر اصل  هاسياستای از این شود بخش عمدهکه مشاهده می طورهمان( 21-23

                                                 

1. Public Work 
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 دهند.هستند که بنيان رشد اقتصادی را تشكيل می

به تدوین استراتژی برای ایجاد اشتغال در اتحادیه  1997کميسيون اروپا در سال ، مثال عنوانبه

ایجاد »شود و هدف آن نيز یاد می 1«استراتژی اشتغال اروپا». از این استراتژی با عنوان اقدام کرداروپا 

است که استراتژی اشتغال این بوده است. نكته حائز اهميت « شغل بيشتر و بهتر در سراسر اتحادیه اروپا

 75است. اهداف این استراتژی شامل اشتغال  2«اروپا 2020استراتژی رشد »اتحادیه اروپا بخشی از 

درصد توليد ناخالص ملی  3تحقيق و توسعه به های سال و رسيدن هزینه 64الی  20درصد افراد در سن 

و همچنين پذیر درصد انرژی از منابع تجدید 20 تأمينتژی رسيدن به ااست. از دیگر اهداف این استر

ميليون نفری افراد در  20توان به هدف کاهش درصدی کارآمدی انرژی است. در نهایت می 20افزایش 

توان به هدف کاهش ترک تحصيل افراد در ر این استراتژی میاهداف دیگ ازجملهمعرض فقر اشاره کرد. 

اشاره درصد  40درصد و رسيدن افراد دارای تحصيل دانشگاهی به  10ی اول دبستان به کمتر از هاسال

 شود که عبارتند ازحمایت و ارزیابی می ،چهار اقدام مرتبط وسيلهبهاجرای استراتژی اشتغال اروپا  کرد.

 .های کشوری های اصالحات ملی و گزارشبرنامه، گزارش اشتغال مشترک، اشتغالخطوط راهنمای 

حال حاضر این اجماع حاصل آمده است که بحث اشتغال دهد که درخوبی نشان میموارد فوق به

قرار داد و تا زمانی که ساختار کلی اقتصاد اصالح نشود مشكل مدنظر  اندازی فراگيرتررا باید در چشم

 شود.اشتغال حل نمی

 

 اشتغال هدف نیست . 2

اشتغال هدف این نكته توجه کرد که به با وجود اهميتی که اشتغال از جنبه عمومی و فردی دارد باید 

هاست و در جنبه اجتماعی معاش و بروز توانمندیای برای امرارنيست. در جنبه فردی شغل وسيله

اما در بسياری از کشورهای درحال توسعه بخش  .لی و ثروت استای برای افزایش توليد ناخالص موسيله

 .دارندزیادی از مشاغل از جنبه فردی و اجتماعی اشكاالتی 

 جنبه فردی  .2-1

درآمد حاصل از بخش قابل توجهی از مشاغل در کشورهای درحال توسعه کفاف زندگی ، در جنبه فردی

در کشورهای درحال  کنندمیکه کارشناسان بانک جهانی اشاره  طورهمان درواقعدهد. افراد را نمی

و آنها  کنند اما دستمزدشان کفاف زندگیتوسعه افراد گاهی دو شغل دارند و مدت طوالنی کار می

 دهد.فرزندانشان را نمی

تنها داشتن کار کافی ، کنندبا توجه به اینكه بیشتر افراد در کشورهای درحال توسعه کار می

                                                 

1. The European Employment Strategy (EES) 

2. Europe Growth Strategy 2020. 
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 .(10 :2013، بانک جهانی) نیست. آنچه برای فرار از فقر نیاز است افزایش درآمد حاصل از کار است

یاد  1کمتر از خطر فقر است با عنوان کارگران فقيرآنها  سازمان جهانی کار از افرادی که مشاغل

دالر  3برابری قدرت خرید کمتر از  براساساین سازمان افرادی که درآمدشان  2017در گزارش  کند.می

 .اندسنت در روز است در این گروه قرار گرفته 10و 

 2.ميليون شغل کاهش داشته است 800به حدود  2000ميليون شغل در سال  1200از این مشاغل 

 است و در برخی از کشورهای درحال توسعه تعداد نداشته البته این روند در تمام مناطق دنيا کاهش

 است. مشخصکارگران فقير افزایش نيز یافته که در نمودار زیر 

 

  در نقاط مختلف جهاندرصد و روند کارگران فقیر . 1نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .41 ، ص2017سازمان جهانی کار،  :مأخذ

 

های بسياری با یكدیگر نمودار فوق درصد و روند کارگران فقير در نقاط مختلف دنيا تفاوت براساس

تر کرده است. با دارد. استفاده از شاخص برابری قدرت خرید کار مقایسه ميان مناطق مختلف را آسان

که در نمودار فوق نمایان است تعداد کارگران فقير در پایين صحرای  طورهمانتوجه به این شاخص 

 رسد.یدرصد م 3ی که در غرب اروپا این مقدار به حدود درحالدرصد است.  60آفریقا بيش از 

دیگر بخش مهمی از مشاغل در کشورهای درحال توسعه فاقد قرارداد رسمی و بيمه هستند.  ازسوی

ن را ندارند. های یک شغل مطلوب از جنبه فردی برای شاغالمعناست که این مشاغل ویژگیبدیناین امر 

                                                 

1. Working Poor 

  .41، ص 2017. سازمان جهاني كار، 2
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تعریف شامل  براساس پذیرشود. اشتغال آسيبیاد می 1«پذیراشتغال آسيب» عنوانبا از این مشاغل 

 :2014، سازمان جهانی کار) فرما و مشارکت در مشاغل فاميلی استهای شغلی خویشمشاغل و جایگاه

این مشاغل به احتمال زیاد قراردادهای شغلی رسمی ندارند و احتمال دارد که فاقد شرایط مناسب  .(12

  2(.2015، حدسازمان ملل مت) بيمه اجتماعی و حق اتحادیه باشند، کار

 

 در جهانپذیر مشاغل آسیب. 2نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .همان :مأخذ

 

پذیر در جهان رو به کاهش است. مشاغل آسيب سهماست  مشخصکه در نمودار فوق  طورهمان

 البته این روند نيز در تمام دنيا یكسان نيست.

 

  

                                                 

1. Vulnerable Employment 

2. https://esa.un.org/.../retreat/UN%20WOMEN_Indicator_vulnerable_employment.pdf 
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 در نقاط مختلف جهانپذیر مشاغل آسیب. 3نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .همان :مأخذ

 

 جنبه کالن. 2-2

امری مثبت نيست و به افزایش توليد هميشه در جنبه کالن نيز اشتغال نيروی کار و ساعات زیاد کاری 

 شود.ناخالص ملی و خلق ثروت منتهی نمی

 

 متوسط ساعت کار در کشورهای منتخب. 4نمودار 
 

 
 .209 ص، 2017، های اقتصادی و توسعهسازمان همكاری :مأخذ

1979 1983 1990 1995 2000 2007 2015 2016

آلمان یونان کره جنوبی آمریكا ترکیه سازمان همكارهای اقتصادی و توسعه  ایران
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 آمد سرانه کشورهادر. 5 نمودار
 

 
 .های بانک جهانیداده :مأخذ

 

 2016است مردم یونان در مقایسه با مردم آلمان در سال  مشخصکه در نمودارهای فوق  طورهمان

سوم مردم آلمان بوده است. ها حدود یکاما درآمد سرانه یونانی ،اندساعت بيشتر کار کرده 700بيش از 

 عد اجتماعی نيز تنها اشتغال و ساعت کاری مهم نيست بلكه توليد ثروت اهميت دارد.بنابراین در بُ

 

 تغییر ساختار بنیان ایجاد اشتغال پایدار است. 3

 براساساست.  داتيبه تول یبخشو تنوع یساختار رييتغ جادیا، داریاشتغال پا جادیاقدام جهت ا مهمترین

 ویژهبهبه سمت صنعت  یکار از بخش کشاور یرويساختار عبارت از حرکت ن رييتغ، یعموم فیتعر کی

 نیدر ا یاست. بانک جهان یدر هر کشور داریاشتغال پا جادیامر الزمه ا نیاست. ا 1ایکارخانه ديتول

  :سدنوییخصوص م

کره کشور  ،مختلف یهاچالشموفق اشتغال با توجه به  یهاسیاستاز  یواقع یمثال

را  ایشده بندیو مرحله قیدق یهاسیاستکره  ،ینیاست. همزمان با رشد شهرنش جنوبی

سبک و سپس به  ایکارخانه عیبه صنا یکار را از بخش کشاورز یرویکه نخست ن کرداجرا 

 .(2013، یبانک جهان) داد الانتق باال افزودهبا ارزش یبخش صنعت

کنند سياست سياستی موفق در زمينه اشتغال یاد می عنوانبهآنچه کارشناسان بانک جهانی از آن 

تغيير ساختاری است که رمز موفقيت تمامی کشورها برای رشد اقتصای پایدار و جذب موفق نيروی کار 

 نیدوم در ا یروند توسعه کشورها پس از جنگ جهان یسرشناس توسعه با بررس دياز اسات نيلاست. 

                                                 

1. Manufacturing 
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آمریكا ترکیه سازمان همكارهای اقتصادی و توسعه 
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 :سدنوییم نهيزم

توانستند در  نییبا درآمد پا یسوم از کشورهاکیتنها  2009 یال 1960 یهاسالخالل  در

که در گروه با  ییتعداد کشورها نكهی. با وجود ارندیبا درآمد متوسط قرار گ یکشورها گاهیجا

آنها  از یاریاست اما بس افتهی شیهستند افزا یرشد جهان یدرآمد متوسط قرار دارند و حام

 گاهیدر جا 1960که در سال  ییچهارم کشورهاسه تقریباً .اندافتاده ریگ« متوسط آمددام در»در 

با درآمد  یبه گروه کشورها ایبدتر شده بود  تشانیوضع ای 1960درآمد متوسط بودند در سال 

 راتییبودند که نتوانستند تغ ییماندند آنها یباق ریکه فق ییکشورها سقوط کرده بودند... نییپا

 دیاز تول داتشانیبه تول بخشیتنوعنتوانستند با  گرید عبارتبه ایآورند  دیرا پد یساختار

و  ایمحصوالت کارخانه دیفاصله گرفته و به سمت تول یو سنت یمحصوالت کشاورز

 (.3-2: 2012، نیل) مدرن حرکت کنند یهافعالیت

یونيدو( برای نشان دادن اهميت بخش صنعت در توسعه ) سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد

درآمد سرانه  تقریباً 1960پرداخته که در سال  جنوبیکره کشورها به بررسی وضعيت دو کشور غنا و 

 برابر بوده است. 10بيش از آنها  تفاوت درآمد سرانه 2005اما در سال  ،یكسانی داشتند

 

 ی مختلف بر رشد اقتصادیهابخشاثر  .6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .19 ، ص2013 ،سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل :مأخذ

 

رشد سهم  جنوبیکره تفاوت ميان کشور مهمترین  ،است مشخصکه در نمودار فوق  طورهمان

ی که در اقتصاد غنا تفاوت درحالاست  جنوبیکره بخش صنعت و کاهش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد 

کره جنوبی                                                          غنا                                  
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 ایجاد نشده است. هابخشچندانی در این 

بلكه این  ،ای تنها برای کشورهای درحال توسعه نيستتوليد کارخانه ویژهبهاهميت بخش صنعت و 

با آنكه سهم اشتغال در بخش صنعت در  درواقع. داردميت یافته نيز اهبخش برای کشورهای توسعه

ای در صنایع کارخانهدهد اشتغال های جدید نشان میاما بررسی ،ابدییتوسعه کاهش م فرآیند

های اقتصادی و توسعه سازمان همكاریافزایش یافته است.  یافتهتوسعهپیشرفته در کشورهای 

ای تحقيق و صنایع کارخانه»تكنولوژی و صنعت از اصالح ، علم درخصوص 2015در گزارش سال 

، فضا -هوا، الكترونيک، کامپيوتر، این گزارش صنایعی مانند داروسازی کند. دراستفاده می 1«محورتوسعه

گيرند. ماشين و ابزار در این گروه جای می، نقليه وسایل، افزار و خدمات تحقيق و توسعه علمینرم

های سازمان همكاری) گيرندپالسيتک و فلزات در گروه مقابل قرار می، عی مانند لباسی که صنایدرحال

 .(28 :2015، اقتصادی و توسعه

 

 ایبه کل صنایع کارخانه محورتوسعهای تحقیق و میزان اشتغال در صنایع کارخانه. 7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .29 ص ،2015، های اقتصادی و توسعهسازمان همكاری :مأخذ

 

های اقتصادی و توسعه به آن اشاره شده سهم اشتغال این که در گزارش سازمان همكاری طورهمان

صنایع از مجموع اشتغال در بخش صنعت نه تنها کاهش نيافته است بلكه افزایش نيز یافته است. درواقع 

 اند.بر ایجاد اشتغال در صنایع پيشرفته متمرکز شده یافتهتوسعهکشورهای 

اما بخش صنعت  ،یابدتوسعه کاهش می فرآیندبا آنكه سهم اشتغال در بخش صنعت در  همچنين

                                                 

1. R&D-Intensive Manufacturing 
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همچنان  یافتهتوسعهاهميت این بخش در کشورهای  روازاینشود و ایجاد شغل در بخش خدمات می باعث

با  یادیارتباط ز زين یصنعت یتوجه کرد که بخش خدمات در کشورها دیبا حفظ شده است. درواقع

مورد  زي( ندويونی) سازمان ملل متحد یدر گزارش سازمان توسعه صنعت مسئله نیبخش صنعت دارد. ا

 :اشاره قرار گرفته است

 فایا یصنعت یدر کشورها یهمچنان نقش مهم ایکارخانه داتیمرتبط با تول خدمات

و  غاتیتبل، یبرندساز، یخدمات مهندس، قیتحق، یمانند طراح یخدمات بازرگان ...کندیم

را  یصنعت یدر کشورها ایاست و کاهش استخدام کارخانه شیافزا درحالهمچنان  یابیبازار

نشان  ایکارخانه داتیاستخدام در بخش خدمات مرتبط با تول مبه سه ی. نگاهدهدیپوشش م

درصد در سال  29به  1995درصد در سال  24سهم از  نیا یصنعت یکه در کشورها دهدیم

 (.40 :2013، دویونی) است دهیسر 2009

 

 باال حرکت کرد افزودهارزشباید به سمت محصوالت با . 4

در قسمت قبل به اهميت تغيير ساختار و حرکت نيروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت اشاره 

کردیم. اما انتقال صرف نيروی کار به بخش صنعت کافی نيست و برای دستيابی به رشد اقتصادی و 

اسان کارشنهمچنين افزوده باال حرکت کرد. به سمت محصوالت با ارزش تدریجبهاشتغال پایدار باید 

دانند که توانسته است نيروی کار را به بخش با را از آن جهت موفق می جنوبیکره بانک جهانی 

 باال هدایت کند. افزودهارزش

، سرانه باال مانند آلمان نمایان است کشورهای دارای درآمد خوبیبهکه در نمودار زیر  طورهمان

ای با تكنولوژی باال و متوسط توليدات کارخانه ژاپن کشورهایی هستند که سهم صادرات محصوالت، کره

کشورهایی مانند مالزی و  دربارهدرصد است. این سهم  70بيش از آنها  ای دراز کل صادرات کارخانه

 درصد دارند.  30رسد و کشورهایی مانند هند و اندونزی سهمی کمتر از درصد می 50چين به حدود 
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 ای با تكنولوژی باال و متوسط محصوالت تولیدات کارخانهسهم صادرات . 8 نمودار

 ایاز کل صادرات کارخانه

 
 .224 ، ص2016، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل :مأخذ

 

در جهت افزایش نيروی کار در  یافتهتوسعهمشاهده شد کشورهای نيز که در بخش قبل  طورهمان

 اند.حرکت کرده ،باالیی دارند افزودهارزشکه  محورتوسعهای تحقيق و صنایع کارخانه

 

 کنندو رشد اقتصادی پایدار ایفا می ی بزرگ اقتصادی نقشی حیاتی در اشتغالهابنگاه. 5

شود در یادآور می داند وی بزرگ میهابنگاهچانگ مشكل کشورهای فقير را نبود فناوری پيشرفته و 

است و فرمخویشکشاورزی غيردرصد نيروی کار شاغل در بخش  50الی  30توسعه  درحالکشورهای 

درصد  6/8و در فرانسه  5/7 آمریكادر ، 7/6يشتر است. این ميزان در نروژ در بخش کشاورزی این رقم ب

دهند و انجام می تخصصی کارهای بزرگ یهاشرکت در افراد اکثر پيشرفته کشورهای در درواقعاست. 

مالی خرد  تأمينوی بحث  (.234-233 :{2010}1392، چنگ) موتور رشد و توسعه هستند هابنگاهاین 

شود که بانک وی یادآور می مثالًداند. موتور توسعه را یک توهم ناشی از خطای تعميم می عنوانبه

آورد. اما بعد از مدتی گرامين با دادن وام امكان خرید و اجاره تلفن همراه را برای برخی از افراد پدید 

ی صنعتی بزرگ هابنگاهن این بخش زیاد شدند و درآمد بسيار کاهش یافت. لذا وی بر اهميت شاغال

 (. 242-239، همان) کندمی تأکيد

ی بزرگ در کشورهای درحال هابنگاهپيش از ادامه بحث الزم است به این نكته اشاره شود که 

 2و کانگلوموریت 1یوکارکسبی هاگروهعنوان  باآنها  حضور دارند و ازتوسعه بيشتر در چند رشته فعاليت 

                                                 

1. Business Group 

2. Conglomerate 

ایران برزیل چين اندونزی ژاپن کره جنوبی مالزی نروژ آلمان هند

2008 2013
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شرکت برتر در کشورهای درحال توسعه  78ميان  شوند از( یادآور می2010) کاپلن و هينكیشود. یاد می

 شوندی محسوب میوکارکسبشرکت با توجه به دامنه فعاليتشان گروه  53، در دهه اول قرن بيستم

، هستند هافعاليتکدام از  مقياس مناسبی در هر نه تنها دارای هابنگاه(. این 31 :2010، هينكیکاپلن و )

کنند. مثال واسطه حضور در چند رشته فعاليت به تنوع محصول در کشورهایشان نيز کمک میبلكه به

که نقش  استندای مانند سامسونگ و هيوی کرههابنگاهدر کشورهای درحال توسعه  هابنگاهبارز این 

 اند.مهمی در توسعه کشورشان ایفا کرده

خارج از موضوع آنها  ی وجود دارد که پرداختن بهوکارکسبی هاگروهدالیل مختلفی برای ایجاد این 

محصولی چه تک صورتبهی بزرگ چه هابنگاهشود که در ادامه بيان می طورهماناما  ،این پژوهش است

کنند. ایفا می افزودهارزشهای مختلف از اشتغال تا ایجاد چندمحصولی نقش مهمی در زمينه صورتبه

 :زیر استشرح به ی بزرگهابنگاهدر مجموع اهميت 

 اشتغال  ایجاد. 1-5

آنها  است و سهممتفاوت بزرگ و متوسط در کشورهای مختلف جهان ، ی کوچکهابنگاهدرصد فراوانی 

 زیر است.شرح به آنها حال ميانگين اندازه و اثربا ایننيز در اشتغال در کشورهای مختلف فرق دارد 

 

 در کشورهای مختلفآنها  متوسط اندازه بنگاه و میزان اشتغال. 9نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .26 ، ص2014، اقتصادی همكارهای و توسعه سازمان :مأخذ

 

ی جهان را هابنگاهدرصد  80نفر( حدود  10کمتر از ) ی بسيارکوچکهاشرکت متوسط طوربه

ی کوچک و متوسط در مجموع هابنگاهگيرند. اما برمیدرصد اشتغال را در 20اما تنها  ،ددهنتشكيل می

ی بزرگ هابنگاهگيرند. نكته بسيار مهم تفاوت سهم اشتغال برمیدرصد اشتغال را در 59الی  34دود ح

ی هابنگاهدرصد نيروی کار در  40بلژیک و استراليا بيش از ، فرانسه، آمریكار در کشورهای مختلف است. د
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 درصد است. 20برزیل و نيوزیلند این ميزان حدود ، اما در ایتاليا ،کنندنفر( کار می 250بيش از ) بزرگ

ميان ی دولت در این هاسياستساختار مالكيت و ، و اندازه بازارساختار صنعت  جملهعوامل مختلفی از

 (.28 :2014، اقتصادی همكارهای و توسعه سازمان) اثرگذار هستند

 افزودهارزشایجاد . 5-2

در ایجاد اشتغال است. برخی آنها  از اهميتمهمتر  حتی افزودهارزشی بزرگ در ایجاد هابنگاهاهميت 

که مشكل کشورهای درحال توسعه برای  کنندمیاز محققان با تكيه بر شواهد آماری این بحث را مطرح 

(. 2013، لی و دیگران) ی بزرگ استهابنگاهو دستيابی به رشد اقتصادی پایدار نبود  افزودهارزشایجاد 

  است. مشخصدر نمودارهای زیر  خوبیبه مسئلهاین 

 

 2015 ی مختلف در اتحادیه اروپاهابنگاهو اشتغال  افزودهارزش. 10 نمودار

250>متوسط ، 50>کوچک، 10>خرد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .4 ، ص2016، کميسيون اروپا :مأخذ

 

گيرند در درصد اشتغال را دربرمی 33ی بزرگ درحالی که هابنگاهکه قابل مشاهده است  طورهمان

وری در این بهره افزایشکنند که این امر به معنای را ایجاد می افزودهارزشدرصد  43مجموع بيش از 

توان به استراتژی نوآوری اتحادیه اروپا در ی بزرگ همچنين میهابنگاهاهميت  درخصوصست. هابنگاه

  :حرکت کرد هاشرکت سشود باید به سمت افزایش مقيامی تأکيداشاره کرد که در آن  2015سال 

درصد  45که بيش از  ایگونهبهی جوان نقش مهمی در نوآوری و خلق مشاغل جدید دارند هابنگاه

 ایجاد شده است... هاشرکتاقتصادی در یک دهه اخير توسط این  همكارهای و توسعه مشاغل در سازمان

 همكارهای و توسعه های سازمانری جوان در بسياری از کشوهاشرکت متوسط طوربهبا این حال 

اثرشان بر نوآوری و متعاقب آن بر اقتصاد و جامعه را کم آنها  اقتصادی مناسبی ندارند و اندازه کوچک
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دقت هرا محدود کرده است باید ب هابنگاهسهوی( رشد  طوربه) یی کههاسياستبنابراین  کرده است.

 (.a 2015: 8، اقتصادی همكارهای و توسعه سازمان)شود ارزیابی 

 به محصول بخشیتنوعنوآوری و . 5-3

کنند اشاره به محصوالت ایفا می بخشیتنوعی بزرگ در نوآوری و هابنگاهتوان به نقشی که درنهایت می

 آمریكابيش از نيمی از هزینه تحقيق و توسعه در  آمریكاهزار کارمند در  10ی دارای بيش از هابنگاهکرد. 

تبع آن نوآوری و به درآنها  (. این امر نشان از اهميتی دارد که19 :2013، هالتن) دهندرا انجام می

که عبارت  1«ی نوآوریهازیرساخت»با فرهم آوردن  هاشرکتاین  کنند.بخشی به محصوالت ایفا میتنوع

نقش بسيار مهمی در و ... است، منابع دانش ، منابع مالی و انسانی 2،های رقابتیدارایی ای ازاز مجموعه

شوند ( یادآور می2013) کنزیکارشناسان مک (.766 :2010، هابدی و کاپلن) ارتقای نوآوری ایفا کردند

ماه وارد یک  18متوسط هر  طوربههر گروه تجاری در کره  2010الی  2000ی هاسالکه در خالل 

های وکارکسبدرصد وارد  49نكته دیگر آن است که گروه تجاری در  جدید شده است. وکارکسب

 نداشته است.آنها  های موجودوکارکسباند که هيچ ارتباطی با جدیدی شده

 

 2010-2000ی هاسالهای جدید در خالل وکارکسببه  یوکارکسبی هاگروه ورود. 11نمودار 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 .2 ، ص2013، کنزیمک :مأخذ

 

 اشتغال است. نهیعامل در زم نیاثرگذارتر یساختار نهاد. 6

. در سطح نخست دادتوان در دو سطح مختلف انجام را میبحث پيرامون اثر نهادها بر اشتغال و بازار کار 

مثال به بحث پيرامون روابط  عنوانبهی مرتبط با این حوزه متمرکز شد و هاسياستتوان بر قوانين و می

هاست که در زمينه تحليل مسائل مختلف ی اشتغال پرداخت. این سطح از تحليل مدتهاسياستکار یا 

                                                 

1. Innovation Infrastructure 

2. Competitive Assets 
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 (. 2012، ویلكينسون و ود) ه قرار گرفته استکار و اشتغال مورد توج

کنند اما گروهی دیگر از اندیشمندان برای تبيين مسائل مختلف به سطح دیگری از تحليل اشاره می

برای حل مشكالت مختلف جامعه از فساد و نابرابری آنها  د. به اعتقادنشومتمرکز می ینهاد بر کل ساختار و

این دیدگاه کلیه مشكالت  براساستا اشتغال و رشد اقتصادی باید کل ساختار نهادی اصالح شود. 

نورث و پيشگام این بحث  ساختار نهادی است و در اصل معلول آن است. آثارجامعه بازتابی از 

حل راهند ( هستند که معتقد2012) اوغلو و رابينسون ( و عجم2012، 2006همچنين a,b2009) همكاران

است که مشوق نوآوری و رشد باشد و با اصالحات  دمكراتيکایجاد ساختار نهادی مشارکتی و  ،نهایی توسعه

 توان به توسعه دست یافت. نورث و همكارانش با تمایز قائل شدن ميان نظم با دسترسی محدودجزئی نمی

کوشند استدالل می (دمكراتيکمشارکتی و ) 1( با ساختار نظم با دسترسی بازدمكراتيکغيرمشارکتی و غير)

و نهادهای سياسی مشارکتی در  2اوغلو و رابينسون از نهادهای اقتصادی مشارکتیو عجم کنندخود را بيان 

حل توسعه حرکت به این اندیشمندان راه نظربهکنند. کش استفاده مینهادی سياسی و اقتصادی بهره برابر

 :نویسنداست. نورث و همكارانش می دمكراتيکسمت نهادهای مشارکتی و 

 یجیتدر فرآیند یتوسعه اقتصاد، علم اقتصاد مدرن دگاهیبرخالف د دهدیما نشان م ینظر چارچوب

موارد ممكن است سبب  نیاز اهریک . ستيقانون ن تيدر حاکم یو بهبود حداقل هیسرما ،آموزش شیافزا

که  یتا زمان یجیرتد راتييتغ نیاما ا، شوند دمكراسیحرکت در جهت گذار به  هواسطبه طیبهبود شرا

 نخواهد شد. یباشد به توسعه منته (دمكراتيکرينظام غ) محدود ینظم با دسترس کیدر 

{ دمكراتيکآزاد}نظم  یمحدود به نظم با دسترس یتوسعه در عوض حرکت از نظم با دسترس فرآیند

 (.72 :2006، نگاستیو، سيوال، نورث) است.

 یکه نظم با دسترس شوندیم ادآوری دمكراتيک یآزاد و ساختار ینظم با دسترس حيدر توض آنها

 نظربه. ستيکشور ن کیانتخابات در  یاز نهادهاست و مسئله تنها برگزار ایگسترده هآزاد شامل مجموع

، میريدر نظر بگ یاسيشهروندان و کاهش فساد س قئبه عال ییرا پاسخگو دمكراتيکاگر هدف نظام آنها 

به  دمكراسینورث و همكارانش  نظربه. مياز انتخابات هست شيب یزيچنيازمند به آن  یابيدست یبرا

و  یاسيس هایسازمان تمام افراد جامعه بتوانند نكهیا، است ازمندين دمكراتيک یرسم یاسيس ینهادها

مختص به نخبگان ائتالف غالب  نهاامر ت نیدر آن شرکت کنند و ا ای آورند وجودرا به ییایپو یاقتصاد

 کندمیآزاد به اطالعات را فراهم  یمطبوعات آزاد است که دسترس ازمندين دمكراسی نينباشد. همچن

 (. 56 :2009  ،نورث و همكاران)

که از آن تحت نظم با دسترسی آزاد یاد ) دمكراتيکاهميت این ساختار نهادی  درخصوصآنها 

خصوصيت نهایی نظم عام کارآمدی » :نویسندکنند( برای حل مشكالت گوناگون جامعه میمی

                                                 

1. Open-access Orders 

2. Inclusive Economic Institutions and Inclusive Political Institutions  
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 شود.می ی فراوانی روبروهاشوکنظم با دسترسی آزاد با ، ی طبيعیهادولتاست. مانند  1پذیرتطبيق

 فراهمیی را هاچالشبا چنين  هتری برای مواجهپذیرانعطاف و یپذیروسایل تطبيق نظم با دسترسی آزاد

غامض توليد  مسائلبا  هها را در مواجهاز ایدهای هاین جوامع محدود، دليل دسترسی بازبه آورد.می

به  هاسياستانگيزه قوی برای تطبيق دادن  آورد کهمی منصبانی را پدیدرقابت سياسی صاحب کنند.می

 .دارند، مشكالت را هدف بگيرندکه ای هشيو

سيستم سياسی  انجامد.می انجام دادن چنين مخاطراتی به از دست رفتن قدرت شكست در

درنتيجه مخالفان سياسی انگيزه قوی برای ابداع ، کندمی همچنين تخریب خالقيت شومپيتری را ماندگار

 «رسدمی نظربهبان بدون حل منصدارند که از نظر صاحب مختلفیی خالق برای مشكالت هاحلراه

 (.63 :2009 ،وینگاست، واليس، نورث)

، شودقوانين با شفافيت کامل وضع می (دمكراتيکمشارکتی و ) دیگر در نظم با دسترسی باز ازسوی

حالی که در در(. 123 :2009، نورث و همكاران) شوندتفكيک قوا وجود دارد و قوانين برای همه اجرا می

ندارد و حتی قانون اساسی  یكسان برای همه وجود صورتبهنظم با دسترسی محدود امكان اجرای قوانين 

علت وجود کند که بهمیبه این مسئله اشاره ، (2012) عجم اوغلو و رابينسونشود. درستی اجرا نمینيز به

 هکوشيد به بهان آمریكای بحران بزرگ در هاسالهنگامی که روزولت در خالل  آمریكادر  دمكراتيکنظم 

های منتقد حتی در کنار احزاب و رسانه، وجود بحران اقتصادی برخی از الزامات قانونی را نادیده بگيرد

حزبی وی در کنگره و سنا به مخالفت با این امر برخاستند. اما در کشورهای فاقد نظم اعضای هم

 هنگامی ونزوئال و چاوز در در پرو عنوان مثال فوجيموریشوند و بهراحتی نقض میقوانين به دمكراتيک

 نوشتند. جدیدی اساسی قانون و کردند تعطيل را آن، شدند مشكل دچار مجلس با که

ی فرآیند دمكراتيککه دستيابی به ساختار نهادی مشارکتی و کرد البته باید به این نكته توجه 

قدم حرکت کرد. برای این حرکت تدریجی بهاین مسير تدریجی است و باید قدم بر است. اصالحات درزمان

توان از مفهوم چارچوب می مسئلهتوان اقداماتی را انجام داد. برای این رویكرد نهادی می براساسنيز 

بلكه  ،در جامعه تنها یک نهاد وجود نداردکند که . نورث به این نكته اشاره میکردنهادی نورث استفاده 

نهادهای بيشمار در جامعه وجود دارند که در مجموع ساختار نهادی یا همان چارچوب نهادی را شكل 

 :چارچوب نهادی شامل» :کندکه نورث اشاره می طورهماندهند. می

 .کندمشخص میرا  ی سياسیهاانتخاب سازیروش توسعه و یكپارچهسياسی است که  ساختار -

 کند.های اقتصادی رسمی را تعریف میهمالكيت است که انگيزساختار حقوق  -

در اقتصاد مشخص را رسمی های غيرهنجارها و عرف( است که انگيزه) شامل ساختار اجتماعی -

دهد و تغيير در چارچوب کند. ساختار نهادی باورهای انباشته شده جامعه در طول زمان را بازتاب میمی

                                                 

1. Adaptive Efficiency 
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یی است که گذشته بر حال و آینده هادهنده محدودیتی بسيار آرام است که بازتابندفرآی معموالًنهادی 

 (. 49 :2005، نورث) «کندتحميل می

اگر چارچوب » :داردها بيان میجهت تبيين بهتر اثر ساختار نهادی بر کنش افراد و سازمان نورث در

دزدی  ها در جهت خالفكاری وصورت سازمانخالف پاداش دهد در این یهافعاليتنهادی برای دزدی و 

هایی صورت سازمانتوليدی پاداش دهد در این یهافعاليتاگر چارچوب نهادی به  ویابند یسامان م

درواقع  (.361 :1994، نورث) «نمایدیم مولد و توليدی را ترویج یهافعاليتکه  آیندیم وجودبه

آیند و همچنين تفاوت در نوع یی که در یک اقتصاد پدید میهابنگاهها و نورث تفاوت سازماننظربه

در تبيين بهتر این تبع آن ساختار انگيزشی کشورهاست. تفاوت ساختار نهادی و به دليلبهآنها  فعاليت

 :نویسدوی می مسئله

ی انحصاری هامحدودیتموانع ورود و ، اجرای ضعیف قوانین، وجود حقوق مالكیت ناایمن

مدت و دنبال حداکثر کردن سود خود هستند به افق کوتاهیی که بههابنگاهشود باعث می

عبارت از  وکارکسبسودآورترین  احتماالًشوند. متمایل سرمایه ثابت اندک و اندازه کوچک 

ی بزرگ با سرمایه ثابت هابنگاه ی بازتوزیع و یا فعالیت در بازار سیاه است.هافعالیتتجارت و 

های حمایتی و پرداخت حق حساب به تعرفه، ا تحت چتر حمایتی دولت با سوبسيدقابل توجه تنه

 به سختی ممكن است کارآمدی مولدی داشته باشندآنها  سياسيون وجود دارند که تحت این شرایط

 (.67 :1990، نورث)

ی هابنگاهتبع آن ساختار انگيزشی است که کند که ساختار نهادی و بهدرستی اشاره مینورث به

سوی بازتوزیع به هابنگاهشک در شرایطی که بیکند. سوی توليد یا بازتوزیع هدایت میکشور را به

ی تولیدی کوچک باشد رشد اقتصادی و اشتغال آسیب خواهد هابنگاهو اندازه کنند حرکت 

 امری ضروری است. هابنگاهتغییر مسیر  منظوربهدید. تحت این شرایط اصالح ساختار نهادی 
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 بررسی تجربه کشورها ـ فصل دوم

مدتی برای ایجاد فراگیر و طوالنی، هیچ سیاست جداگانهکه در بخش قبلی اشاره شد  طورهمان

ی اشتغال بخشی از هاسیاستاشتغال در کشورهای موفق جهان اجرا نشده است و در عمل 

بهترین شيوه برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور همچنين مقابل  دری کالن اقتصادی است. هاسیاست

ای است. بر این اساس در اشتغال کارخانه ویژهبهانتقال نيروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت 

قرار مدنظر  آنچه در عمل باید درواقعپردازیم. ادامه به بررسی سياست کشورهای موفق در این زمينه می

خالل آن وضعيت اشتغال در کشور نيز بهبود یافته است.  کشورهاست که دری توسعه هاسياستگيرد 

 مسئلهبلكه توليد ثروت نيز  ؛تنها اشتغال نيروی کار نيست مسئلههمچنين باید به خاطر داشت که 

ها به تغييرات در درآمد سرانه کشورها نيز قرار گيرد. لذا در خالل بررسیمدنظر  مهمی است که باید

 ود.شتوجه می

این امر بوده که تغيير ساختار اساس اشتغال پایدار است.  براساسانتخاب کشورها برای بررسی 

اند که ازجمله کشورهای درحال توسعه هستند و روند ی برای مطالعه انتخاب شدهیبنابراین کشورها

صنعتی شدن  فرآینددیرتر از کشورهای پيشرو آغاز شده است. دیرتر شروع شدن آنها  صنعتی شدن

ی هاسياستی کشورهای پيشرو متفاوت است. بنابراین بررسی هاچالشکند که با یی را ایجاد میهاچالش

ی آلمان بعد از هاسياستاما بررسی  ،به بعد در این زمينه مفيد است 1960در خالل دهه  جنوبیکره 

کشورهایی که در این، اساس برواهد کرد. توصيه سياستی برای ایران نخمعرفی کمكی به  2008بحران 

برزیل و مالزی است. در این بررسی بر مقاطعی از ، چين، جنوبیکره عبارت از شوند میادامه بررسی 

یی اشاره هاچالشو سپس به  اندکردهتغيير ساختار را آغاز  فرآیندشود که می تأکيدتاریخ این کشورها 

 اند.شود که در این راه با آن مواجه گشتهمی

 

 جنوبیکره  .1

که کارشناسان بانک جهانی  طورهمانترین کشورها در زمينه ایجاد اشتغال است و شک کره از موفقبی

سبک و سپس به  ایکارخانه عیبه صنا یکار را از بخش کشاورز یروینخست ن» :کننداذعان می

کره از کشوری در  درواقع. (2013، یبانک جهان) «داد الانتق باال افزودهبا ارزش یبخش صنعت

گیس ساخته شده از موی انسان ماهی و کاله، اش سنگ تنگستنصادرات اصلی»که  1960دهه 

بود به قدرتی آشنا با فناوری پیشرفته بدل شد که تمام دنیا آن را با موبایل شیک و 

در ادامه به بررسی (. 26 :(2008) 1392، چانگ) «شناسندهای صفحه صاف صادراتی میتلویزیون

 شد.منجر که به این موفقيت پردازیم مییی هاسياست
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 اطالعات کلی . 1-1

شود به پيش از ميالد ای که امروز کشور کره ناميده میچند قدمت سكونت در ناحيههر، از نظر تاریخی

کره در نتيجه اتحاد نواحی مختلف تشكيل شد که  امپراتوری 1897تنها در سال  گردد. امامیمسيح باز

تا پایان جنگ جهانی  1910کشور کره از سال  درواقعبه فاصله کوتاه پس از آن نيز به اشغال ژاپن درآمد. 

در اشغال ژاپن بود و در آن سال با شكست ژاپن و ورود نيروهای شوروی به بخش شمالی  1945در سال 

حكومت  1948تا  1945نوبی کشور به دو بخش تقسيم شد. از سال یی به بخش جآمریكاو نيروهای 

اولين انتخابات در این کشور  1948در سال  قدرت را در دست داشت و جنوبیکره در  آمریكانظامی 

كرده هاروارد و پرینستون بود قدرت را در دست گرفت حصيلبرگزار شد. در انتخابات سينگمن رهی که ت

برای ایجاد یكپارچگی در کشور در نهایت به شكست انجاميد  تشكيل داد. تالشو حكومتی دیكتاتوری را 

جنگ با ، و چين آمریكاحمله کرد. در نهایت با دخالت  جنوبیکره به  1950در  شمالیکره و دولت 

 پایان یافت. از آن دوران به بعد به غير 1953در سال  جنوبیکره هزار نفر از  170تلفات فراوان بيش از 

 شده است.ناز چند درگيری مختصر کره دچار اشغال یا جنگ 

شانزدهم یک) مربعهزار کيلومتر با مساحت قریب به یكصد جنوبیکره ، از نگاه جغرافيایی و جمعيتی

برابر با  2017مساحت ایران( صدونهمين کشور جهان از نظر وسعت است. جمعيت این کشور در سال 

 .شودکشور پرجمعيت جهان محسوب می 27این نظر  ميليون نفر بوده است که از 51

ميليارد دالر بوده که سبب شده است  1500توليد ناخالص ملی این کشور حدود  2017در سال 

 30چند از نظر درآمد سرانه با عددی حدود . هرجهان محسوب شودبرتر اقتصاد  11 در رتبه این کشور

شود. از نظر نابرابری نيز ضریب جينی این کشور کمتر اقتصاد جهان محسوب می 27 در رتبه هزار دالر

را کشوری موفق  جنوبیکره همچنين دهنده نابرابری متوسط در این کشور است. است که نشان 30از 

پردازیم که یی میهاسياستدر ادامه به بررسی دانند در زمینه ایجاد اشتغال پایدار و مناسب می

 م زد.قاین موفقيت را ر
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 دوران سكون 1960از جنگ جهانی تا  .1-2

وخيمی داشت. جنگ کشور را ویران کرده و  شدتبهوضعيت  1953کره پس از جنگ دو کره در سال 

اصالحات  1960اتفاق از پایان جنگ جهانی تا مهمترین  اقتصاد کشور متكی بر بخش کشاورزی بود.

ها سوم زميندرصد از خانوارها مالک دو 7/2که کشور از اشغال ژاپن آزاد شد  1945ارضی بود. در سال 

اصالحات ارضی انجام شد  1946در سال  شمالیکره . در درصد افراد هيچ زمينی نداشتند 58بودند و 

ها بود در بين کشاورزان تقسيم در اختيار ژاپنی هایی که سابقاًنيز بخشی از زمين آمریكادولت نظامی 

نيز تمامی کاندیداها قول اصالحات ارضی را مطرح کردند و اصالحات ارضی در  1948. در انتخابات کرد

درصد جمعيت ثروتمند  6، 1956آغاز شد. در نتيجه در سال  شمالی کرهقبل از آغاز جنگ با  1950سال 

ای کار هدرصد اراضی بودند و ميزان خانوارهای کشاورزی که روی زمين اجار 18کشور تنها مالک 

  (.452 :1395، یو) درصد رسيده بود 7به  49کردند از می

و خطر امنيتی آن مجبور  شمالی کرهدولت رهی در پی اصالحات ارضی در ، (1395) به اعتقاد یو

اصالحات ارضی » :نویسدانگيز بود. وی میبه اصالحات ارضی شد اما حاصل این امر اجباری شگفت

در زمينه درآمد و ثروت موجب را دار را محو کرد و یک توزیع برابر استثنایی زمين طبقه نخبگان، فراگير

شد. این اصالحات همچنين اکثر مردم را قادر به آموزش فرزندانشان ساخت و به گسترش سریع آموزش 

رقابت دیده برای آموزش کامالًکمک کرد. این شرایط به نوبه خود با فراهم آوردن مجموعه بزرگی از مردم 

اقتصادی خود توانستند برای منافع داران قدرتمند که میبا حذف زمينو  دولتیادارات در آزمون باالتر 

روکراسی منسجم و وگيری یک ببه شكل، آلوده کنند یا آن را در اختيار گيرند روکراسی را به فسادوب

(. البته وی به سایر عوامل در موفقيت کره 450-448 :{1395}2012، یو) «ساالر یاری رساندشایسته

شود اصالحات ارضی . یو یادآور میآمریكاهای دانشجویی و مردمی تا نقش از جنبشکند مینيز اشاره 

سایر عوامل به رشد اقتصادی کمكی  نبود دليلبهو یا اصالحات ارضی در فيليپين  شمالیکره افراطی در 

به اصالحات ارضی کمک کرد و  شمالیکره  ازسویتهدید کمونيستی » جنوبیکره ولی در مورد  ،نكرد

در  (.487 :همان) «جویی و فساد یاری رساندرقابت شدید با آن کشور به کنترل اشكال افراطی رانت

جنگ ویران پس از  هازیرساختدالر بود و  100زیر  1945پایان این دوره درآمد سرانه کمتر از سال 

 (.159 :2010، کيم) شده بود

 دوران تغییر ساختار اقتصادی  1987تا  1960دهه . 1-3

اما در پی اعتراضات شدید مجبور به فرار  ،کردنيز خود را پيروز انتخابات معرفی  1960رهی در انتخابات 

با کودتا قدرت را در دست گرفت. با  1961( در سال 1979 -1961) از کشور شد. در نهایت ژنرال پارک

شود. این روند حتی بعد از ترور و کشته شدن رسيدن وی روند جدیدی در تاریخ کره آغاز میبه قدرت 

( که با کودتا قدرت را در دست 1987-1979) هوآن -ژنرال چون دوننيز ادامه یافت و  1979وی در 
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را طی کرد. در این دوران کره از کشوری فقير به کشوری ثروتمند بدل  مشابهیمسير  تقریباًگرفت نيز 

رسيد و بنيانی بنا نهاده شده  1990دالر در سال  6500دالر به  100درآمد سرانه آن از کمتر از  شد و

 1996به بعد آغاز شد. در سال  1990وارد عصر جدیدی شد که از دهه  بود که کره با استحكام دوران

از نظر جامعه این کشور داد که نشان میدرآمد  یت سازمان همكارهای اقتصادی و توسعهکره به عضو

پردازیم فته شده است. در ادامه به بررسی مجموعه اقداماتی میپذیر یافتهتوسعهکشوری  عنوانبهجهانی 

 م زد.قانجام شد و تغيير ساختار اقتصادی کره را ر 1987تا  1960دهه که در 

 گرادولت فعال و توسعه :انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی درست. 1-3-1

بود انتخاب استراتژی مداخله فعال و درست دولت در  جنوبیکره محور اقتصادی  امری که مهمترین

ای را در پيش گرفتند که نقطه مقابل رویكرد اقتصاد بود. درواقع کشورهای شرق آسيا استراتژی توسعه

 1گراتوسعهعنوان دولت  به بازار آزاد بود و از آن با یاتكا برمبنیهای بانک جهانی توصيهنئوکالسيكی و 

که در کشورهایی  کندمی( به این نكته اشاره 1989) (. آمسدن42-41 :2008، استيگليتز) شودیاد می

که دیرتر به جرگه صنعتی شدن پيوستند از ژاپن و کره گرفته تا برزیل و ترکيه دولت نقشی حياتی ایفا 

 (. 1989، آمسدن) کرده است

ی معجزه هاسالکنند کره طی برخی ادعا می» :نویسدچانگ در توضيح پيشرفت کره می

ای از نوع ليبرالی بوده است. حال آنكه حقيقت وسعهراهبرد ت 1980و  1960های اش بين دههاقتصادی

ها انجام داد این بود که با استفاده از طی این دهه واقعاًمغایر این بوده است. آنچه کره  کامالًامر چيزی 

ر خدمات اطالعاتی برای بازاریابی خارجی ينظ) های دولتیها و سایر اشكال حمایتیارانه، ایحمایت تعرفه

صنایع معين ، کرد( به انتخاب دولت در مشاوره با بخش خصوصیارائه می« آژانس دولتی صادرات»که 

کردند که « رشد»جدیدی را ایجاد کرد و در کنف حمایت خود گرفت تا زمانی که آن قدر به اصطالح 

 المللی دوام آورند. بتوانند در برابر رقابت بين

ی اقتصادی هابنگاهتوانست خون الزم برای ادامه حيات ین میبود و بنابرا هابانکدولت مالک تمام 

های بزرگ را در برخی پروژه)مثالً شرکت توليد فوالد( ی دولتی هابنگاههایشان جاری کند. در رگ را

هرچند نوع نگاه کشور به موضوع مالكيت دولتی نوعی نگاه عملگرایانه بود تا ایدئولوژیک.  .اختيار گرفتند

گذاری های پراهميت سرمایهاما اگر در حيطه، کردند چه بهتری بخش خصوصی خوب عمل میهااهبنگاگر 

 .دادی دولتی هيچ تردیدی از خود نشان نمیهابنگاهکردند دولت در ایجاد نمی

گذاری دولت کره بر سرمایه کرد.ل میاهمچنين دولت کره در زمينه ارز کمياب کنترل مطلق اعم

از  هابخشکرد و مطابق با برنامه توسعه ملی درحالی که در بعضی ل میانيز کنترل شدیدی اعمخارجی 

بست. همچنين دولت می کامالًی دیگر در را هابخشکرد در گذاری خارجی با آغوش باز استقبال میسرمایه

                                                 

1. Development state  
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کرد و بر تكثير را ترغيب می« مهندسی معكوس»ی اختراعات خارجی سختگير نبود و ربه حقوق انحصا

 (.30-29: {2008}1392، چانگ) «بستغيرقانونی کاالهای خارجی مشمول حقوق انحصاری چشم می

های اقتصاد در تضاد کامل با توصيهکرد دنبال  جنوبیکره یی که هاسياستمجموعه  بر این اساس

 بعد اندیشمندان مختلفی مانند هاساله حائز اهميت آن است که تنئوکالسيكی و بانک جهانی است. نك

ادند که بسياری از کشورهای د( نشان 1392و  2002) ( و چانگ1395) مازوکاتو، (1394) وید

گرفته بودند و تنها  کاربهی حمایتی را برای توسعه صنایع خوب هاسياستیافته نيز در عمل انواع توسعه

دهد که کشورهایی مانند انگلستان که نشان می (1392و  2002) دادند. چانگشعار بازار آزاد را سر می

را به حمایت از صنایع مشغول بوده است و سایر کشورها هجدهم از قرن  ندپيشگام بحث اقتصاد آزاد بود

به مقابله نظری و عملی با آنها  ها همراه بود وخواند. امری که با انتقاد شدید آلمانبه تجارت آزاد فرا می

جادوی »حتی زمانی که شعار شود مازوکاتو یادآور میدوران معاصر نيز  درخصوصاین رویكرد برخاستند. 

دولت نقشی بسيار فعال در اقتصاد داشت. وی در این  آمریكادر ، کردانداز ریگان در دنيا طنينرا  1«بازار

 :نویسدزمينه می

در دهه  آمریكابرخالف باور عمومی درباره تسلط ایدئولوژی بازار آزاد در دوران حكومت ریگان در 

مهمترین  سياست صنعتی غيرمتمرکز تصویب شد. یكی از، های دارپاموفقيت براساس درواقع، 1980

 1982های کوچک توسط ریگان در سال وکارکسبامضای قانون تحقيقات نوآورانه ، رویدادها در این دوران

های دولتی مختلف مانند و کارگزاری 2های کوچکوکارکسببود. این قانون نوعی کنسرسيوم ميان مدیریت 

برنامه آزمایشی  برمبتنیایجاد کرد. این قانون  3وزارت انرژی و آژانس حفاظت از محيط زیست، وزارت دفاع

 (.105 :1395، مازوکاتو) شروع شد 4دوران صدارت کارتر( بود که در NSF) بنياد ملی علم

را در پیش ای این بود که استراتژی توسعه جنوبیکره ترین دلیل توسعه درواقع بزرگ

های بانک دستورالعمل براساسکردند و عمل اجرا می یافته درگرفت که کشورهای توسعه

ای و اکنون . چانگ که خود یک کرهنكردندهای درسی اقتصاد نئوکالسیک رفتار جهانی یا کتاب

را اقتصاددان نبودن  هاسياستاستاد ممتاز دانشكده اقتصاد کمبریج است به طعنه دليل انتخاب این 

 :نویسدداند و میکره می ازجملهدر شرق آسيا  هاسياستن این اطراح

 بلكه اکثراً -اقتصاددان نبودند قطعاًبودند اما « درجه یک»گردانندگان اقتصادی ژاپن شاید 

اندک اطالعات اقتصادی هم که داشتند بيشتر از نوع آنها  ،1980 های حقوق بودند. تا دههآموختهدانش

تا اقتصادشناسی آدام اسميت و ميلتون فریدمن. در ، اقتصادشناسی کارل مارکس و فریدریش ليست بود

پژوه بودند. مهندس یا دانش ،اقتصاددانجای به ،مور اقتصادیبيشتر کارمندان ا، تایوان مانند چين امروز

                                                 

1. Magic of the Market 

2. Small Business Administration  

3. Environmental Protection Agency  

4. Carter  
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دادند. مغز متفكر در بخش بزرگی از تشكيالت اقتصادی کره را هم حقوقدانان تشكيل می 1970ه تا ده

 1970ه در دوران پارک در ده« صنعتی کردن کشور با تكيه بر صنایع سنگين و شيميایی» هپس برنام

 (.318 :{2008}1392، چانگ) رشته مهندسی بوده آموختدانش چول بود که یک-اه ون

است. سایر مباحث که در  جنوبیکره به هر حال انتخاب راهبرد دولت فعال در اقتصاد اساس توسعه 

 گيرد.بندی صنایع تا اصالح الگوی مصرف همگی در ذیل این راهبرد قرار میپردازیم از اولویتادامه به آن می

 المللی شرایط مساعد بین. 1-3-2

هرچند جنگ جهانی و جنگ دو کره باعث ویرانی کشور شده بود اما در سایه جنگ سرد فرصت مناسبی 

های زیادی به کره برای گسترش کمک آمریكانهایت بهره را از آن برد.  جنوبیکره برای کره پدید آمد که 

دیگر ژاپن  ازسویدیگر بازارهایی برای صادرات این کشور در اختيار آن گذاشت.  ازسویو  کردصنایع خود 

: 2003، جين چانگسی) چندین وام در اختيار این کشور قرار داد 1965نيز بعد از بهبود روابط در سال 

المللی اما نهادهای بين گذاری کند.مثال دولت کره قصد داشت در صنعت فوالد سرمایه عنوانبه(. 45-46

ا پرداخت وام به کره خودداری کردند. دليل این ببا این اقدام مخالف بودند و  شدتبهمانند بانک جهانی 

نداشت و این مواد باید را کک  غالزجمله سنگ آهن و ازحتی مواد خام الزم  مخالفت نيز آن بود که کره

هزار مایل با کره فاصله داشتند ضمن آنكه  6 شد که بيش ازمی تأمين آمریكااز کشورهایی مانند استراليا و 

یک شرکت دولتی با مدیریت یک ژنرال نظامی رئيس آن بود. تحت این شرایط ژاپن وام و کمک فنی الزم 

 و این شرکت اکنونراه نهاد  نیقدم در ا یشرکت دولت کی جادیبا ا جنوبیکره  را در اختيار کره قرار داد.

 (.191-189: {2010} 1392، چانگ) است.بزرگ فوالد در جهان  کنندهديتول نيچهارم

به اصالحات ارضی کمک  شمالیکره  ازسویتهدید کمونيستی »طور که اشاره شد انمهمچنين ه

، یو) «جویی و فساد یاری رساندکرد و رقابت شدید با آن کشور به کنترل اشكال افراطی رانت

 نهایت تالش جنوبیکره درواقع رقابت ميان دو کشور باعث شده بود حاکمان  (.487 :{1395}2012

کارآیی  المللی نيز برای نشان دادن اینهای بيندیگر کمک ازسویخرج دهند و هرا بکارآیی  برای افزایش

 حالشان بود.کمک

 بخشی به محصوالت و صنعتی شدنتنوع. 1-3-3

کاله گيس ساخته شده ماهی و ، سنگ تنگستن»کره عبارت از صادرات اصلی  1960در دهه همچنين 

بخشی به تنوع منظوربه هاسياستای از بود. تحت چنين شرایطی دولت مجموعه« از موی انسان

بخشی نيز دولت گسترش بخش صنعت را در دستور کار محصوالت را در پيش گرفت. در جهت این تنوع

حاضر از کشتی تا موبایل صادر  درحاله به کشوری صنعتی بود که قرار داد. حاصل این امر بدل شدن کر

 :در چند نكته نهفته است فرآیندکند. اما دليل موفقيت کره در این می
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 برخورد با ناکارآمدی در کنار حمایت ـ 

رعایت ی صنعتی را منوط به هابنگاهو دادن سوبسيد به  کردها را وضع دای از استانداردولت کره مجموعه

  :گویدمی مسئلهاهميت این  درباره(. چانگ 8 :1989، آمسدن) نمودن آن استانداردها کرد

، های دولتی به اجرا درآمدندمشكل در سياست صنعتی این است که وقتی رانتمهمترین  من نظربه»

در کره  دشوار است...ها بسيار کنندگان آن رانتعلت فشارهای سياسی دریافتبهآنها  از ميان برداشتن

ی ناکارآمد بسياری وجود دارند اما فرق دولت هابنگاه، نيز همانند دیگر کشورهای مجری سياست صنعتی

 اند...های صنایعی بوده است که پویا نبودهها در توانایی آن دولت در متوقف کردن رانتکره با دیگر دولت

و مناقشه بين دولت و بخش خصوصی بوده که گاهی با  زنیی مداوم از چانهفرآینداجرای این انضباط 

 1392، چانگ) «اقدامات قهری که تصور اجرای آن در سایر کشورها نيز مشكل است همراه بوده است

 :شودوی در این زمينه یادآور می (.157 {:1994}

گذاری در اواخر که پس از رونق گسترده سرمایه-ی ناکارآمدهابنگاهافزایش تعداد  1969در سال 

 «کاخ آبی»دولت کره را واداشت تا نيروی ضربت تشكيل دهد. این نيرو فقط به  -رخ داد 1960 هده

ها بنگاه ناکارآمد را وادار ده 1972تا  1969( پاسخگو بود. نيروی ضربت در سال جمهوریریاستدفتر )

 فروش و اعالم ورشكستگی کرد.، به ادغام

 :نویسدشد. چانگ در این زمينه میی بزرگ نيز نمیهابنگاهل برخورد با برخورد با ناکارآمدی شام

 10 هدر زمر 1974وجود داشتند در سال  1996ها که در سال چبولترین فقط دو عدد از بزرگ

تای برتر 10 هدر زمر 1985هنوز در  1974بزرگ در سال  چبول10تا از  5بزرگ بودند و فقط  چبول

تای برتر  10در گروه  1985در سال آنها  یتا 6هم فقط  1980برتر در سال  چبول10قرار داشتند. از 

 (.159-157 :1392، چانگ) قرار داشتند

 بندی درستاولویتـ 

بود که  ایگونهبهبندی این اولویتاولویت مشخص و درستی انجام داد.  براساسشدن را  دولت صنعتی

سمت صنایع تدریج بهبهو  نایع سنگين مانند سيمان و فوالد نباشدهای نخست تمرکز بر صدر برنامه

 :ها به قرار زیر استپيشرفته مانند الكترونيک رفت. شرح این اولویت

  ،کود و پاالیش نفت، بر سيمان تأکيد( 1966-1962) در برنامه اول توسعه -

  ،آالتماشينفوالد و ، ( بر صنایع مواد شيميایی1971-1967) در برنامه دوم توسعه -

 ،سازی و صنایع الكترونيککشتی، بر فلزات غيرآهنی تأکيد( 1981-1972) در برنامه سوم و چهارم توسعه -

سازی کشتی، مواد شيميایی، الكترونيک، آالتماشين( صنایع ساخت 1991-1982) برنامه پنجم و ششم -

 (. 149-144 {:1994} 1392، چانگ)، فناوری زیستی، مواد جدید، هادینيمه) و انواع صنایع پيشرفته
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 ی بزرگهاشرکتکمک به رشد ـ 

بودند نقش  وکارکسبی بزرگ صنعتی چند هابنگاهها که عبارت از چبول، صنعتی شدن کره فرآینددر 

 :نویسدباره میآمسدن در این مهمی ایفا کردند.

 چبولخود گرفتند و به ی را بهوکارکسبی چندهاگروهی صنعتی مدرن شكل هاشرکتدر کره 

شبيه به زایباتسوهای ژاپن بود که پيش از جنگ جهانی آنها  هایوکارکسبمعروف هستند. اندازه و تنوع 

 ر فعال بودند.ودوم در این کش

آنها  هاما در کره انداز ،تمام کشورهای دیرصنعتی شده رایج هستند ی دروکارکسبی چند هاگروه

ای وجود کره تشرک 10تعداد  1986شرکت برتر فورچون در سال  500بسيار بزرگ است. در ليست 

شرکت در این ليست موجود بود. هفت حالی که از تمام کشورهای دیگر درحال توسعه تنها در ،داشت

كان بقا در شرایط امآنها  کردند بهها و تنوع گسترده محصوالت غيرمرتبطی که توليد میچبولاندازه 

 (.9-8: 1989، آمسدن) دادرا  سخت صنعتی شدن

که کره در  1945- 1910ی هاسالبرانگيزی است. در خالل ملأامر تآنها  ایجاد و رشدچگونگی اما 

دادند. تجارت و صنعت در دست ای نمیی کرههابنگاهاجازه فعاليت زیادی به آنها  ،ها بوداشغال ژاپنی

هایی مانند توليد که در زمينهکنند ها بود و تنها تعداد معدودی بنگاه کوچک توانستند فعاليت ژاپنی

بود  1960الی  1945ی هاسالکردند. در خالل مقياس فعاليت میکاغذ و فعاليت بانكی کوچک، شكر

فرصتی بود، کره درصد اقتصاد  30ها که معادل ی کره فرصت رشد یافتند. فروش اموال ژاپنیهابنگاهکه 

ای محدودی امكان رشد سریع بيابند. این اموال بدون مزایده به فروش ی کرههابنگاهرا فراهم آورد که 

اموال و  درصد قيمت 10توانستند با پرداخت رفت و خریداران که همگی از نزدیكان حاکمان بودند می

لحاظ تورم باالی آن  هسال بدون افزایش قيمت صاحب آن شوند که ب 15در مدت  يمتپرداخت بقيه ق

 دوران فرصت بسيار خوبی بود. 

از این فرصت استفاده کردند و رشد  1کاهانوا دوسان و اس، هيوندای، هایی مانند سامسونگچبول

یی بودند هاشرکت ازجملهجی کا و الاس، همچنين سامسونگ(. 46-45: 2003، جين چانگسی) یافتند

 .(47 :همان) واسطه رابطه نزدیک با دولت رشد سریعی را تجربه کردندبه «رهی»که در زمان 

 کردند و جرمیی را داشت که با دولت رهی همكاری میهابنگاهدولت پارک در ابتدا قصد برخورد با 

بنيانگذار شرکت ) مثال دولت با لی عنوانبه (.461 :1395، یو) کردرا انباشت غيرقانونی ثروت اعالم آنها 

 اهبنگاههمكاری با این به سرعت دریافت که برای توسعه کشور ، ولی بهنيز برخورد کرد (سامسونگ

ها در کره حاصل نياز دولت پارک برای چبولرشد  درواقع(. 47 :2003، جين چانگسی) ستنيازمند ا

نيز  هابنگاهدیگر این  ازسویبود و  هابنگاههای توسعه خود در بخش صنعت با کمک این پيشبرد برنامه

                                                 

1. Hanwha, Doosan, SK 
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البته اکثر محققان در این ميان به اهميت (. 49 :همان) کردنداز نفوذ خود برای کسب منابع استفاده 

کنند. اما باید به این نكته اشاره نيز اشاره می هاشرکتگذاران این ياننهای نوآوری و کارآفرینی بتوانایی

نيز که  هابنگاهاعطای وام ارزان به این ، بر و پرسودکه در دوره پارک اجازه ورود به صنایع سرمایه کرد

سایرین برای توليد محصوالت مشابه از  با تر از نرخ تورم بود و همچنين عدم امكان رقابتبسيار پایين

 (.54-48 :همان) انجام گرفت ها برای رشدچبولهایی بود که به دیگر کمک

با  شدتبهدهد برنامه اول توسعه در دولت کره در شرایطی اجرا شد که کشور نشان میها بررسی

ها چبولاعم از مالی و انسانی و مشكل عدم تنوع محصوالت روبرو بود. تحت این شرایط  کمبود منابع

نيز با جذب اندک منابع مالی آنها  دیگر ازسویبودند و  هامحدودیتشریک خوبی برای غلبه بر این 

چند رشد این (. هر158-157: 2010، کيم)کنند رشد  شدتبهتوانستند موجود و حمایت دولت می

 هابنگاهدر زمان پارک و تحت حمایت وی باعث شده است نسل جوان کره نگرش منفی به این  هاشرکت

نقش مهمی در توسعه  هابنگاهحال چانگ معتقد است این با این(. 300 :2004، انگچ) داشته باشند

 (.158-156: 1392، چانگ) اندکره داشته

درصد در  8/32به  1974درصد توليد ناخالص ملی در سال  1/15برتر از  چبول 10مجموع فروش 

 :زیر استشرح به هاچبولرشد درباره (. سایر اطالعات 464 :1395، یو) رسيد 1984سال 

 

 1985الی  1977ها از چبولوضعیت  .1 جدول

 عنوان
 اشتغال فروش

1977 1980 1985 1977 1980 1985 

 شرکت برتر 5

 شرکت برتر 10

 شرکت برتر 20

 شرکت برتر 30

 .29 ، ص2003، هاروی و لیمأخذ: 

 

گذاری را توانست تصميمات خود درباره سرمایهها ضعيف بودند و دولت میچبولدر دوران پارک 

رژیم پارک و چون به تا حدودی ادامه داشت. همچنين  دیكته کند امری که در دوران چون نيزآنها  به

 مسئلهشد و این رعایت می شدتبهاط اقتصادی حال انضبنياز داشتند با اینآنها  غيررسمی کمک سياسی

 (.468-467 :1395، یو) گشتمانع از بروز فساد می

 های جدیدبه ورود به حوزه هاشرکتاجبار ـ 

های جدید به ورود به حوزه واداررا  هاشرکتبسياری از  1960شود دولت کره در دهه نگ یادآور میاچ

صنعت برق تا به دستور داد کرد جی که در صنایع نساجی فعاليت میشرکت البه مثال  عنوانبه ؛نمود
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ساز ورود این شرکت به بخش الكترونيک شد یا شرکت هيوندا را با تهدید به ورشكسته زمينهوارد شود و 

، چانگ) سازی کرد که در این زمينه بسيار موفق عمل کردندبه ورود به صنعت کشتیوادار کردن 

1392{2010}: 189-192). 

 برای اجتناب از رقابت منفی هابنگاهتقسیم بازار میان ـ 

در ارزیابی شكست صنایع آنها  ور داشتند.ی بهرههابنگاهخاصی بر مقياس  تأکيدای سياستگذاران کره

وجود تعداد کثيری  دليلبههای به مقياس فقدان صرفه»سنگين و شيميایی در اوایل دهه هشتاد علت آن را 

« رقابت افراطی»ای و ژاپنی از اصطالح معرفی کردند. همچنين سياستگذاران کره« بنگاه در هر صنعت

کردند کردند و با وضع موانع ورود و نظارت تالش میاستفاده می هابنگاهبرای توصيف جنگ قيمتی ميان 

برای جلوگيری  را مهم بود و تمام تالش خودکارآیی  هبرقابت تنها برای دستيابی آنها  نظربهمانع آن شوند. 

(. در نهایت در کنار تمام 147-146{: 1994}1392، چانگ) گرفتندمی کاربه هابنگاهاز رقابت منفی ميان 

 کردند.عمل می هابنگاهفعال در جهت ادغام و افزایش مقياس  طوربهها این سياستگذاری

، شدمنجر در برخی صنایع  ی موقتکه به اضافه ظرفيت 1970در اواخر گذاری پس از رونق سرمایه

پا به صحنه « برنامه تجدید سازماندهی صنایع سنگين و شيميایی»با  1980باره در سال ودولت کره د

 وسازساختشرکت »گذاشت. چهار شرکت فعال در صنعت تجهيزات توليد انرژی الكتریكی در قالب 

برخورداری  دليلبهتر از آن است که سودآور باشد و ادغام شدند. بعدها ادعا شد این شرکت بزرگ« کره

خودروهای سواری به خروج  ههای دولت آن را ملی کردند. کيا یكی از سه خودروساز در حوزاز حمایت

ه ساختن خودروی از آن و ساخت کاميون و اتوبوس مجبور شد تا وقتی تقاضا افزایش یافت دوباره ب

سواری بازگردد. دوو که یكی از سه شرکت فعال در صنعت موتورهای دیزل بود مجبور به خروج شد و 

هيوندای برای موتورهای بيش از ) دوتای دیگر وادار شدند تا بازار را به دو بخش تخصصی تقسيم کنند

 . اسب بخار(... 6000اسب بخار و سانگ یانگ برای کمتر از  6000

روی داد.  1988تا  1984ی هاسالی ناکارآمد دولتی بين هابنگاهها و فروش دیگر از ادغامدور 

بيش از  -که صنایع رو به افول بودند-مرزی و کودهای کشاورزیساز برونوساخت، سازیصنایع کشتی

سازی شرکت کشتی 63منحل شدند و  1983کود در سال  کنندههمه مورد توجه قرار گرفتند. سه توليد

مرزی ساز برونوتجدید ساختار عمده صنعت ساخت 1986شرکت درهم ادغام شدند. در سال  17در قالب 

 1988تا  1986ی هاسالبنگاه ناکارآمد در فاصله  82اجرا شد.  هاشرکتبا ادغام و انحالل گسترده 

 مرزی فعال بودند(...ز برونساوسازی و ساختدر کشتیآنها  تای 23که ) مجبور به تعطيلی یا ادغام شدند

 (.159-157 {:1994}1392، چانگ)

 اجرای الگوی اصالح مصرف .1-3-4

ای از اقدامات ازجمله کند که اصالح الگوی مصرف شامل مجموعه( به این نكته اشاره می1392) چانگ
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شود مثال وی یادآور می عنوانبهعوارض بسيار شدید بر کاالهای تجملی و ممنوعيت سفر خارجی بود. 

های تاشد و با وضع ماليدرصد قيمت وضع می 100های خارجی تعرفه گمرکی معادل که بر نوشيدنی

 (.131 :1392، چانگ) رسيدبرابر قميت ورود به بنادر کشور می 9مختلف قيمت آن در هنگام مصرف به 

در زمانی که این کشور استراتژی خود را  شود که حتییادآور می جنوبیکره  درباره( 1999) آدلمن

هزار کاال در این کشور در فهرست ممنوعه واردات  15بيش از ، توسعه برمبنای صادرات قرار داده بود

دستور داده  (دولتی بودند که اکثراً) هابانک(. در قالب برنامه سوم به 230 :1386، منیؤنقل از م) بودند

شد مصرف کاهش ند. همچنين با توسل به ماليات غيرمستقيم تالش میهای مصرفی ندهشده بود که وام

 (. 145 :1392، چانگ) یابد

بر مصرف کاالهای  تأکيدسازی درباره اصالح الگوی مصرف و اقدام در این زمينه فرهنگمهمترین  اما

زندگی ای است و در آن زمان در کره که خود یک کره -استاد سرشناس کمبریج-داخلی بود. چانگ

 :نویسدباره میکرد در اینمی

موختند آیافت. به ما میکامل در آموزش ما انعكاس می طوربهدلمشغولی کشور به توسعه اقتصادی 

 منظوربهکشند گزارش دهيم. کند که کسانی را که سيگار خارجی میکه وظيفه ميهنی ما حكم می

شود برای وارد ارزی که از محل صادرات کسب میضرورت داشت هر ميزان ، توسعه و پيشرفت صنایع

سربازان »راستی خون و عرق جبين  گرفته شود. ارز ارزشمند به کاربههای دیگر و نهاده آالتماشينکردن 

کسانی که با خرید اندرکار جنگ صنعتی بودند. های کشور دستمان بود که در کارخانه«صنعتی

« خائن»، دادندارز حاصله را به هدر می، قاچاق خارجیمثل سیگارهای ، چیزهای بیهوده

، بازیبه نسبت ساده مثل خودروهای اسبابحتی شامل چيزهای  «تجملی»اقالم  رفتند...شمار میبه

وقتی یک محموله شيرینی دانمارکی  1970ه آورم که در اواخر دهویسكی یا شيرینی نيز بود. به یاد می

 (.20 :1392، چانگ) گرفتالبته کوچكی( کشور را فرا) چه شادمانی، کشور شد با مجوز ویژه دولتی وارد

 کره در دوران نوین. 1-4

به شد که مجبور در پی اعتراضات شدید به برگزاری انتخاباتی  1987هوآن در سال -ژنرال چون دون

قدرت  تدریجبهشد. از این دوران به بعد هيچ کودتایی در کره روی نداد و منجر وی از قدرت گيری کناره

سابق به جرم فساد تحت محاکمه قرار گرفت که پيام مهمی برای نظاميان  جمهوررئيسارتش مهار شد و 

احتمال زیادی دارد در نهایت محاکمه شوند. همچنين پس از ، بود که حتی در صورت کودتای موفق

 :1395، یو) ها پدید آمدندهای غيردولتی و اتحادیهسازمان، های صنعتیری از انجمنبسيا 1987سال 

 تأمينهای سرعت شبكهمصادف با حكومت کيم است دولت به به بعد که 1998(. همچنين از 467

های دولتی به فقرا را نظام بازنشستگی ملی و کمک، بيمه سالمت، اجتماعی همچون بيمه بيكاری

 (.470، 1395، یو) دادگسترش 
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بودند و صنایع آن کشور  ای به ميزان بسياری رشد کردهی کرههاشرکت 1990هرچند تا دهه 

در محدودتر ادامه داد.  صورتبهاما این کشور همچنان به حمایت از صنایع البته  ،یی بودشكوفا درحال

همان رویكردهای قبلی ادامه یافت. در  برمبتنیدو برنامه توسعه دیگر  1996الی  1987ی هاسالخالل 

و صنایع خودور بود. از دیگر تحوالت  IT، بيشتر بر صنایع پيشرفته مانند الكترونيک تأکيدها این برنامه

 قيدر تحق یگذارهیسرما شیافزا یبرا یعلم و فناور یمل یشورا جادیا جنوبیکره در زمينه صنایع در 

 را اولویت پنجبا همكاری این شورا و وزارت علم و فناوری  2002بود. در سال  1999در سال  و توسعه

، ميليون دالر 307فناوری زیست، ميليون دالر 400معادل  IT که عبارت ازکرد برای حمایت مشخص 

ميليون دالر است.  84فناوری نانو ، ميليون دالر 102فناوری فضایی ، ميليون دالر 116فناوری محيطی 

 با هدف کمک 2003در سال  شرانيپ تيرشته فعال10 نييو تع یمعرفاز دیگر اقدامات در این زمينه 

 :زیر استشرح به بود که باال افزودهارزش جادیو ا یسال آت 10 یال 5در  اشتغالبه آنها 

 ، تلویزیون دیجيتالـ رادیو . 1

 ، نمایشگرهای دیجيتال. 2

 ، های هوشمندربات. 3

 ،های آیندهاتومبيل. 4

 ، های نسل آیندههادینيمه. 5

 ، ارتباطات راه دور نسل آینده. 6

 ، شبكه خانگی هوشمند. 7

 ، افزاریمحتوای دیجيتال و راهكارهای نرم. 8

 ، های نسل آیندهباتری. 9

 (.317-316: 1393، قاضی نوری) دارویی جدیدهای زیستاندام. 10

 

 چین. 2

اشتغال و فقر را تجربه کرده است. ، دو دوره بسيار متفاوت از لحاظ رشد اقتصادی 1945از سال چين مدرن 

سفناک است. تنها در نتيجه ادامه دارد شرایط بسيار ازمان مرگ مائو( ) 1978تا  1949در دوره نخست که از 

یافت و جهش بزرگ اقتصادی به درصد کاهش  25وليد ناخالص ملی بيش از ت ،اجرای طرح جهش بزرگ

ميليون نفر از قحطی  30( و در این ميان بيش از 909 :1382، بولييت) ترین قحطی تاریخ چين انجاميدبزرگ

 کامل تغيير کرد.  طوربهاما در دوره بعد که همچنان نيز ادامه دارد شرایط  (.190 :2011، تودارو) مردند

درصد در سال رشد کرده  9 تقریباًاقتصاد چين با نرخ متوسط  2008الی  1978ی هاسالدر خالل 

ترین کشور جهان است و بدون شک برای پرجمعيت سابقهکم است. دستاوردی که برای هر اقتصاد
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 1978برابر ميزان آن در سال پنج درآمد سرانه کشور چين بيش از  2008در سال برانگيزتر است. تأمل

استانداردهای کنونی سه برابر بيشتر از ميزان رشد مطلوب برای کشورهای  براساسبوده است. ميزانی که 

فقر را تجربه کرده  ميزان درها کاهشچشمگيرترین چين همچنين یكی از است.  با درآمد بسيار پایين

دهد نشان می، ط چن و والين انجام شده استهای مستقل بانک جهانی که توستخمين است. یكی از

کاهش یافته است. این امر بدین  2001درصد در سال  8به  1981درصد در سال  53تعداد فقرا از 

ميليون نفر از تعداد کسانی که در فقر شدید زندگی  400 اخير به ميزان هکه در خالل دو ده استمعن

 1/13از نظر اقتصادی چين با توليد ناخالص ملی  (.189 :2011، تودارو) کاسته شده است، کردندمی

دالر هفتاد و  9376دومين اقتصاد بزرگ جهان است و با درآمد سرانه  2017هزار ميليارد دالر در سال 

  .شودچهارمين اقتصاد جهان محسوب می

 پردازیم.چرایی تفاوت شدید ميان این دو دوره امری است که در ادامه به بررسی آن می

 اطالعات عمومی  .2-1

« مدرن نيپدر چ»سن  اتیسون وری بود و در این سال تیک حكومت امپرا 1911حكومت چين تا سال 

توانست حكومت سلطنتی را سرنگون و در سال منچو  یبر امپراتور و پيروزی نگيدودمان چ یبرانداز با

آشوب  و سپس جنگ جهانی دوم کشور دچاراز آن زمان تا حمله ژاپن به چين  .کندبعد اعالم جمهوری 

ميليون نفر از مردم چين و ویرانی کشور خاتمه  20با مرگ 1945مرج بود. جنگ جهانی در سال وو هرج

ها و کمونيستشک  یکا انگيچ ی به رهبریحزب ملميان  ولی به فاصله کوتاهی جنگ داخلی ،یافت

 نيسرزم شترينبرد مهم بر ب نیدر چند یروزيبا پ 1949در سال  ستيحزب کمون به رهبری مائو آغاز شد.

مائو در اول و  دنزیاطراف بگر ریو جزا وانیبه تا ندمجبور شداعضای حزب ملی مسلط شده و  نيچ یاصل

 .را اعالم کرد نيچ یمردم یجمهور تأسيس 1949اکتبر 

برابر ایران( سومين کشور وسيع  6قریب ) مربعميليون کيلومتر 5/9از نظر جغرافيایی و جمعيتی چين با وسعت 

 ترین کشور جهان است.ميليون نفر پرجمعيت 400/1با جمعيت بيش از  2017شود و در سال دنيا محسوب می
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 (1976-1949) دوران مائوچین در . 2-2

 1950که مائو قدرت را در دست گرفت اوضاع اقتصادی کشور بسيار آشفته بود. در سال  1949در سال 

  1مرکز آمار چين(.) دالر بود 50ميليارد دالر بود و درآمد سرانه قریب  30توليد ناخالص ملی قریب به 

 سالهپنجبرنامه »با نام  (1957-1953) برنامه توسعهدولت مائو در ابتدا یک برای گذار از این وضعيت 

 ازجملهپروژه بزرگ و متوسط صنعتی  649را به اجرا گذاشت. در قالب این پروژه مقرر شد  2«اول چين

آميز بود. در تا حدودی موفقيت در مجموع نتایج این برنامه پروژه با همكاری شوروی اجرا شود. 156

نيروی کار دستی به سمت صنایع  برمبتنیبخش صنعت تغيير ساختار خوبی روی داد و از توليدات 

درصد در سال  7/26که سهم توليدات مدرن در بخش صنعت از حدود  ایگونهبهماشينی حرکت کرد 

چند سنگ هرغالزها مانند توليد رسيد. در برخی دیگر از زمينه 1957درصد در سال  36به  1952

رغم (. اما در بخش کشاورزی علی1955، شاباد)شد اما رشد قابل توجهی حاصل  ،اهداف برنامه محقق نشد

 افزودهارزشتقسيم اراضی ميان دهقانان نتایج مورد انتظار حاصل نيامد. رشد بخش در این دوره آرام بود و 

 (.1251 :1990، لين) رسيد 1957واحد در سال  125به  1952واحد در سال  100آن از ميزان 

اما با شروع برنامه انقالبی  ،را پوشش دهد 1962-1958 برنامه دوم توسعه کشور قرار بود بازه زمانی 

-1958) این برنامه در عمل کنار گذاشته شد و برنامه جهش بزرگ به جلو 3«جهش بزرگ به جلو»

ميليون نفر از جوانان  20دولت ، (. در قالب طرح جهش بزرگ به جلو46 :2015، پرکينز) ( آغاز شد1960

صنعتی و کشاورزی که در  هساکن شهرها را مجبور کرد که به روستاها بروند و ضمن کمک به توسع

در بخش روستایی  (.909 :1382، بولييت) آموزش کمونيستی هم ببينند، اجرا بود درحالقالب این طرح 

ها کارکردی سازماندهی شدند. این کمون 4کشاورزان در قالب نظام کمون خلق هبه بعد هم 1958از سال 

 های مختلف مسائل روستاها از توليد محصوالت کشاورزی تا جمعيتجنبه مدیریتی و اجرایی داشتند و

، های زراعیماشين، مانند زمين، توليد کشاورزیهای اصلی کردند. در این دوران نهادهرا کنترل میآنها 

ها قرار داشت ها و کودهای شيميایی و غيره همگی تحت نظارت و کنترل کمونکشآفت، اعتبار روستایی

 هها حق مهاجرت به شهرها را نداشتند. در نهایت نيز برای ایجاد تطابق بيشتر با مدل توسعو روستایی

ی هافعاليت، زار عوامل توليد در مناطق روستایی بسته شد و دولت مرکزیبا، مورد نظر حزب کمونيست

 (. 2 :2007، هو) غيرکشاورزی در مناطق روستایی را نيز ممنوع اعالم کرد

 پنجدر مجموع  1958گسترش صنایع اشاره کرد. در سال توان به از دیگر اقدامات در زمان مائو می

شدن  صنعتی، توليد عظيم فوالد 5،کردن خلقکمونی، جهش بزرگ به جلو ازجملهبرنامه مختلف 

                                                 

1. http://data.stats.gov.cn/english/ , https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_GDP_of_China 

2. Five-year plans of China 

3. Great Leap Forward  

4. People’s Commune system 

5. People’s Communization 
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در دستور کار قرار گرفت که عبارتند از ساخت  2مقياسپنج صنعت کوچکتوسعه و  1های خلقکمون

توليد سيمان ، مقياسکود شيميایی کوچک، مقياسسنگ کوچکغالز، آهن و فوالد کوچک مقياس

(. در کمتر از یک سال تعداد 3 :2007، هو)در مناطق روستایی  آالتماشينمقياس و توليد کوچک

 10ای روستایی به بخش توليد کارخانه افزودهارزشو  هزار عدد رسيد 700ی کمون خلق به هابنگاه

تعطيل شدند  1962الی  1960ی هاسالدرصد توليد صنعتی کشور رسيد. اما اکثر این صنایع در خالل 

 (. 3 :2007، هو) و آغاز دوران جدید در چين نتوانستند احيا شوند 1980 هو تا ده

درصد کاهش یافت و جهش بزرگ  25توليد ناخالص ملی بيش از ، بار بودها فاجعهنتایج این طرح

 30( و در این ميان بيش از 909 :1382، بولييت) ترین قحطی تاریخ چين انجاميداقتصادی به بزرگ

(. این اقدامات اشتباه به ساختار توليدی کشور نيز 190 :2011، تودارو) قحطی مردندميليون نفر از 

ناپذیری وارد کرد و سبب کاهش شدید توليدات کشاورزی و صنعتی شد. درآمد خالص صدمات جبران

در آن  5/1 :1با نرخ ارز رسمی  آمریكادالر  89یوآن بود که برابر با  134فقط ، روستایيان در سال هسران

دچار قحطی و گرسنگی ، ميليون نفر در مناطق روستایی 250تقریباً  1979زمان بود و در حدود سال 

 (.2 :2007، هو) شدید شده بودند

اما در این دوران مائو دوباره  ،اجرا شد 1970-1966ی هاسالبرنامه سوم توسعه در دوران مائو در 

که تا زمان مرگ مائو ادامه  کردآغاز  1966را از سال  3فرهنگیانقالب طرح انقالبی دیگری تحت عنوان 

هدف از انقالب  (.47 :2015، پرکينز) انجاميد 1968تا  1967ی هاسالیافت و به ناآرامی زیادی در 

 عزلشد و حاصل آن روکراتيک چين محسوب میوفرهنگی در اصل برخوردی با نسل جدید مدیران ب

 (.76 :1375، پلينو و آلتون) بسياری از مدیران جوان بود

های فوق ارائه شده است. آسيب به ساختار انگيزشی در بخش دالیل زیادی برای شكست برنامه

کشاورزی در نتيجه توليد اشتراکی که به کاهش شدید محصوالت کشاورزی انجاميد از آن جمله است. 

 بدون آنكه به ظرفيت هابنگاههای سياسی ميان و رقابت هاواسطه فشارنين تعيين اهداف بلندپروازانه بههمچ

 به قطع 1960ها بود. در نهایت اختالف با شوروی در سال دیگر دالیل شكست این برنامه توجه شود ازآنها 

 حياتی مورد نياز برای بخش صنعت از تحویل برخی مواد شورویشد و منجر همكاری صنعتی با این کشور 

 (.46 :2015، پرکينز) سقوط شدید توليد در بخش صنعت انجاميدبه  کرد و همين امرخودداری 

عدم تغيير ساختار در این کرد این دوران باید به آن توجه  درخصوصای که مسئلهمهمترین  شاید

الی  1952ی هاسالدر خالل  کنندمی( اشاره 2015) 4که چری مانكين و دیگران طورهماندوران است. 

حال شود. با ایندرصد است که رشد مناسبی محسوب می 6/3متوسط رشد اقتصادی معادل  1978

                                                 

1. Industrialization of the People’s Communes 

2. Five Small Industries 

3. Cultural Revolution, Formally the Great Proletarian Cultural Revolution 

4. Anton Cheremukhin 
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که اشتغال در بخش کشاورزی با تغيير  ایگونهبهترین اشكال این دوره عدم تغيير ساختاری است بزرگ

 یثباتبیالت این دوره (. از دیگر اشكا12 :2015، مانكين و دیگران) رسددرصد می 75کمی به حدود 

 30ی گسترده و مرگ بيش از ی غلطی بود که به قحطهاسياستمدیران باتجربه و  عزل، ریزیدر برنامه

 ميليون نفر منجر شد.

 (2015-1979) دوران پس از مائو. 2-3

آميزترین يتاین کشور در دوران پس از مائو یكی از موفق، که در ابتدای بحث چين اشاره شد طورهمان

های فوق چين در این دوران تجربه رشد اقتصادی و توسعه را پشت سرگذاشته است. در کنار موفقيت

و نيروی کار از بخش کشاورزی به صنعت و خدمات منتقل شد. کرد تحول عظيم در نيروی کارش ایجاد 

پردازیم که یی میهاستسيادرصد بود. در ادامه به بررسی  5نيز نرخ بيكاری حدود  فرآینددر خالل این 

 باعث این تحول شد.

 جمعی و دوری از بلندپروازیتصمیم. 1

های عمل مجری دستورات حزب حاکم در مناطق روستایی بود و تمام جنبه نظام کمون خلق که در

منسوخ شد و در  1984و  1983 هایدر سال، کردتوليد و همچنين سایر امور روستاها را کنترل می

شدند. این شوراها یک سازمان روستاها شوراهایی ایجاد شد که اعضای آن توسط روستایيان انتخاب می

امور داخلی روستا به آن  ههم هگيری در زمينخودگردان با جایگاه مستقل قانونی است که قدرت تصميم

  (.5-3 :2007، هو) محول شد

جهش بزرگ به جلو یا صنعتی شدن ای مانند نهادیگر هيچ برنامه بلندپروازهمچنين در این دوران 

تلخ گذشته به دولتمردان چين آموخت که باید تجارب  درواقعروستاها در دستور کار قرار نگرفت. 

در  خوبیبه. این پيگيری تدریجی اهداف کنندبه موفقيت دنبال دستيابی ای تدریجی را برای برنامه

 پردازیم نمایان است.ی توسعه صنعتی کشور که در ادامه به بررسی آن میهابرنامه

 توسعه  سالهپنجهای تداوم برنامه -

های توسعه کشور در زمان مقرر ششمين برنامه توسعه کشور آغاز شد و پس از آن برنامه 1981در سال 

ی مختلفی از توسعه مناطق روستایی تا هاسياستها ریزی و اجرا شده است. در قالب این برنامهبرنامه

 های دوران مائو تداومها با برنامهتفاوت این برنامهمهمترین  صنعتی درحال اجراست. بندیاولویت

پيگيری است این برنامه اهداف ذیل  درحالسيزدهمين برنامه توسعه این کشور  حال حاضراست. درآنه

 .کندمیرا پيگيری 
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 سیزدهمین برنامه توسعه چیناهداف . 2 جدول

 سالیانهرشد  2020 2015 شاخص

 7/67 </92 <5/6 ( RMB تریليون) توليد ناخالص ملی

  56 5/50 درصد() بخش خدمات افزودهارزش

  0 75/55 ميليون نفر() افراد فقير در مناطق روستایی

  90 82 (درصد) بيمه بازنشستگی پایه

  5/2 1/2 گذاری در تحقيق و توسعه شدت سرمایه

  12 3/6 هزار نفر یازاحق ثبت اختراع به

 درصد پوشش() اینترنت
  70 40 پرسرعت

 85 57 موبایل

 -15   درصد() GDPشدت مصرف انرژی برای هر واحد 

 -18   درصد() GDPشدت مصرف کربن برای هر واحد 

  15 12 سيلی در سبد انرژیهای غيرفدرصد انرژی

  80> 7/76 درصد روزهای باکيفيت هوای خوب در شهرها

 .2016، برنامه توسعه سازمان ملل متحد :مأخذ

 

 است:پيگيری چند هدف عمده در برنامه  درحالدهد چين در مجموع نگاهی به اهداف فوق نشان می

  بنیاندانشبر تغییر ساختاری و اقتصاد  تأکیدافزایش رشد اقتصادی با  ـ

توليدات صنعتی را افزایش دهد. در  افزودهارزش، در تالش است با افزایش نوآوری و ثبت اختراعچين 

افزایش نوآوری  درواقعسهم بخش خدمات مرتبط با صنعت را افزایش دهد.  ندکمیاین راستا نيز تالش 

 1.«2025چين ساخت »ای است. برنامه بيشتر از توليدات کارخانه افزودهارزشدر چين با هدف کسب 

بر صنایع دارای  تأکيدای در چين با ای است که هدف آن افزایش سهم توليدات کارخانهبرنامه

 این برنامه توضيحات بيشتری ارائه شده است. درخصوصباالست. در بخش سياست صنعتی  افزودهارزش

 از بین بردن فقر مطلقـ 

هدفگذاری کاهش فقر در مناطق روستایی و رساندن فقر به صفر امری است که با توجه به سابقه بسيار 

به  1981درصد در سال  53تعداد فقرا از در شرایطی که  درواقعاست.  امكانپذیرخوب چين در گذشته 

 به ميزان اخير هکه در خالل دو ده استمعنکاهش یافته است. این امر بدین 2001درصد در سال  8

 :2011، تودارو) کاسته شده است، کردندميليون نفر از تعداد کسانی که در فقر شدید زندگی می 400

 .استکرد تعداد فقرصفر دنبالبه(. اکنون دولت چين 189

 های فسیلی و بهبود مصرف انرژیتوجه به محیط زیست از طریق کاهش مصرف انرژیـ 

سو با تكيه بر بخش صنعت و نوآوری به رشد اقتصادی پایدار دست چين در تالش است از یک درواقع

                                                 

1. Made in China, 2025. 
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به محيط زیست نيز توجه ، های غيرفسيلیاستفاده از سوخت، دیگر با بهبود مصرف انرژی ازسوییابد و 

 است. کرده

 ی بزرگ اقتصادی هابنگاهایجاد . 2

ی در چين از دیگر اقداماتی بود که در دوران پس از وکارکسبی چند هاگروهی بزرگ و هابنگاه ایجاد

ی برای وکارکسبی اقتصادی آغاز شد. اصطالح گروه هابنگاهایجاد مقياس اقتصادی در  برایمائو 

اصالح  فرآیندشود. پيش از این دوران در در اسناد رسمی چين دیده می 1986نخستين بار در سال 

ایجاد شبكه ، اس توليديچينی تالش زیادی برای افزایش مقکارشناسان ، ی دولتیهاشرکتساختار 

به این نتيجه آنها  بخشی انجام داده بودند که چندان موفق نبود.برندسازی و تنوع منظوربه هاشرکت

را  هاشرکتتوان مقياس و تنوع توليد رسيدند که بدون وجود یک مرکزیت واحد و مالكيت مشخص نمی

گيری و توسعه شكل درخصوصبرخی پيشنهادات »قانون  1987ساس در سال افزایش داد و بر این ا

 به تصویب رسيد.  1«یوکارکسبی هاگروه

ی هاگروهبه آنها  ی دولتی در جهت تبدیلهابنگاهدولت چين تجدید ساختار  در این راستا

 مسئلهشدن را تشویق کرد. دولت همچنين به این  افزایش مقياس و تخصصی منظوربهی وکارکسب

با ی کارآمدتر خواهد بود. وکارکسبی هاگروهاندیشيد که اجرای سياست صنعتی با همراهی می

آموزی از تجارب کره و ژاپن حكومت چین یقین داشت که اجرای سیاست صنعتی در درس

لی ) تر استتر و موفقهزینهکمی بزرگ وکارکسبی هاگروهاقتصادی با رهبری تعداد اندکی 

 .(218 :2010، و کانگ

رشد آنها  ی به عمل آمد ووکارکسبی هاگروهها از پس از تصویب این قانون بود که انواع حمایت

آنها  ی دارد ووکارکسبی چندهابنگاهاز را دولت چين تعریف خاص خود  سریعی را تجربه کردند. البته

دقت بررسی را به هاشرکتداند. دولت چين این وابسته به یک بنگاه مادر میرا متشكل از چند واحد 

ی چند هابنگاهد وارد ليست نبتوان هابنگاهشود. برای اینكه کند و تسهيالتی برای آن قائل میمی

ميليون یوآن  50ای معادل د برخی شروط وجود دارد. بخش اصلی باید حداقل سرمایهنی شووکارکسب

ی نيز باید وکارکسبشرکت را در اختيار خود داشته باشد. مجموعه گروه چند  پنجداشته باشد و حداقل 

ی اخير هاسالدر خالل  هابنگاهیوآن است. روند ایجاد و رشد این  نميليو 100ای معادل حداقل سرمایه

 (.211-210 :2010، لی و کانگ) ه شده استبه افزایش بوده است که در جدول زیر نشان داد رو

  

                                                 

1. Several Suggestions on Forming and Developing Business Groups 
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 ی در چینوکارکسبی چند هاگروهوضعیت  .3 جدول

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 سال

 2926 2856 2845 2764 2692 2627 2710 2655 2757 2472 تعداد

  مجموع دارایی

 ميليارد یوان()
6699 8732 10698 12805 14254 17017 19472 23076 27121 34355 

 درصد از توليد 

 ناخالص ملی
4/79 4/97 8/107 8/116 5/118 3/125 8/121 126 128 7/137 

  مجموع درآمد

 (نآوی ارديليم)
3508 4377 5326 6562 7712 10010 12639 15551 18964 23257 

 درصد از توليد

 ناخالص ملی
6/41 8/48 7/53 8/59 1/64 7/73 1/79 9/84 5/89 2/93 

  تعداد کارمند

 هزار نفر()
20900 23420 22820 25240 25180 25850 26712 28359 30104 32393 

 درصد از 

 کارگران شهری
67/10 45/10 86/9 54/10 16/10 08/10 09/10 38/10 63/10 04/11 

 .211 ، ص2010، لی و کانگ مأخذ:

 

مثال شرکت ملی نفت بيش از  عنوانبهی بسيار بزرگ هستند و وکارکسبی هاگروهبرخی از این 

 شرکت برتر جهان از نظر درآمد بوده است. 20 ءیک و نيم ميليون کارمند و در دهه اخير جز

 ایجاد مناطق آزاد. 3

گذاران و شرکای تجاری باز کردن درهای اقتصاد به روی سرمایه، شهر 14در  1ایجاد مناطق ویژه تجاری

آنچه وی به آن اشاره  درواقع(. 2015، مجيد) اقداماتی بود که در این راستا انجام شد ازجملهدر این شهرها 

بخش دیگری از اصالحات  آغاز شد. 1980آغاز سياست صنعتی در چين است که از اواسط دهه  کندمی

 هصادی بود. این سياست در یازدهمين کنگراقت هدر چين شامل سياست درهای باز و ایجاد مناطق ویژ

عنوان مناطق ویژه اقتصادی انتخاب شهر ساحلی به پنجو مقرر شد  اتخاذ 1978حزب کمونيست در سال 

شهر دیگر اجازه داده شد تا  14به  1984ی بعد نيز ادامه داشت و در سال هاسالشوند. البته این روند در 

مربع کيلومتر 518در شانگهای به مساحت ای نيز ناحيه 1990کنند و در سال  تأسيستجاری  هویژ همنطق

 (.3-2 ،1385، خاندوزی) شد تأسيسعنوان یک طرح ملی تجاری و به هویژ همنطق عنوانبه

 اجرای سیاست صنعتی. 4

ست اصطالح سياچند از صنایع در دستور کار قرار گرفت هرکه اشاره شد در دوران مائو نيز تقویت  طورهمان

باره استفاده نشد و در نهایت نيز به شكستی فاحش انجاميد. اما در دوران جدید در هفتمين صنعتی در این

                                                 

1. Special Economic Zones (SEZs) 
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( برای اولين از اصطالح سياست صنعتی در اسناد رسمی کشور استفاده شد. 1990-1986) سالهپنجبرنامه 

دولت سندی درخصوص سياست صنعتی منتشر  هيئت 1989در راستای اجرایی شدن این برنامه در سال 

، وو، لو) و بر استحكام آن افزوده شد. تأکيد( بر آن 1995-1991) و در نهایت در برنامه هشتم توسعه کرد

 1990اقداماتی بود که در دهه  ازجملهوزارتخانه سياست صنعتی  تأسيس(. 436-438 :{2014}1394

در سال « 1990ی صنعتی دولت برای دهه هاسياستخطوط کلی »شد و این وزارتخانه به انتشار  مانجا

ه دو توان بدر مجموع سياست صنعتی در دوران جدید را می (.285 :2017، آندرونی) نموداقدام  1994

 پردازیم.میآنها  که در ادامه به بررسیکرد یكم و پس از آن تقسيم وبيست بخش پيش از قرن بيستم و

 2000تا  1987سیاست صنعتی از . 4-1

که اشاره شد در قالب برنامه هفتم توسعه بحث سياست صنعتی مطرح شد و در عمل نيز از  طورهمان

صنایع دارای اولویت شناسایی شدند  عنوانبهصنعت  پنجهمان زمان اقداماتی آغاز شد. در مرحله نخست 

، آندرونی) .ساز و پتروشيمیوساخت، آالتماشين، هادی(نيمه) الكترونيک، که عبارت بودند از اتومبيل

 :2017، آندرونی) ها مورد توجه ویژه قرار گرفتهادیدر این ميان دو صنعت خودرو و نيمه (.285 :2017

  (.438 :{2014}1394، وو، همچنين لو 285-286

نسخه  1994و در سال  کردخودرو را آغاز  درخصوصسياست صنعتی خود  1987چين از سال 

بود. برای « حمایت از بازار در ازای انتقال فناوری» برمبتنی. اساس این برنامه کردتكميل شده آن را ارائه 

جی تشكيل شده بودند، ی خارهاشرکتگذاری مشترک چين و سازنده خودرو که با سرمایه 6حمایت از 

 به بازار جلوگيری شد.واردات و ورود سایر بازیگران 

تدوین شد و سپس در سال  1986بار در سال ها برای اولينهادیسياست صنعتی برای توسعه نيمه

گذاری در تمرکز سرمایه»نسخه تكميل شده آن نهایی و منتشر شد. راهبرد اصلی در این صنعت  1992

و ) ی دولتیهاشرکتتمام ، نظرموردی کليدی هاشرکتبود. « فناورانه ی کليدی برای توسعههاشرکت

گذاری سرمایه ازجملهی فرامليتی در اشكال مختلف هاشرکتدر همكاری با آنها  ی وابسته بههاشرکت

  (.438 :{2014}1394، وو، لو) رقابت وارداتی یک اصل بود زمشترک( بودند. در این صنعت نيز حفاظت ا

دالیل گوناگونی با موفقيت چندانی همراه نبود در صنعت در ابتدا سياست صنعتی در هر دو بخش به

ارتقای فناوری نداشتند. در  منظوربهگذاری ی چندمليتی تمایل چندانی برای سرمایههاشرکتخودرو 

، وو، لو) های وعده داده شده دولت تحقق پيدا نكرد و تقاضا نيز پایين بودهادی کمکصنعت نيمه

1394{2014}: 437.) 

و سياست ليبرالی کرد دولت چرخشی اساسی در سياست صنعتی خود ایفا  1990 هاواخر دهاما در 

کنار شد، تعادل در بودجه و دخالت حداقلی دولت امری مهم تلقی می یجادرا که در ا 1997-1993دوره 

 (.438 :{2014}1394، وو، لو) گذاشت
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 یكموسیاست صنعتی در قرن بیست. 4-2

دخالت اندک فاصله گرفت  برمبنیتدریج از سياست نئوليبرالی به 1997 سال سياست صنعتی دولت از

ابتدا  هازیرساختگذاری انبوه دولت در سرمایه درواقع. کرد تری در اقتصاد ایفانقش فعال کمکمو دولت 

، وو، لو) به یک راهبرد تبدیل شد تدریجبهبرای مقابله با بحران مالی شرق آسيا اجرا شد اما 

باعث شده که سياست  تدریجبهبازار  برمبتنیحالی که سياست صنعتی در(. 440- 439 :{2014}1394

( یک آغاز مجدد برای سياست صنعتی 2005-2001) صنعتی در چين تضعيف شود برنامه توسعه دهم

یک مسير »از  2002(. در همين راستا در کنگره حزب کمونيست در سال 288 :2017، آندرونی) بود

 1«مدت توسعه علم و فناوریمدت تا بلندميان»ت دولت برنامه در نهای سخن گفت و« ید صنعتی شدنجد

، وو، لو) بود 2020تا سال « جامعه نوآور»که هدف آن تبدیل شدن چين به کرد اعالم  2006را در سال 

رهبر جهان در زمينه علم و »(. از دیگر مصوبات این کنگره تبدیل چين به 436-438: {2014}1394

صنایع  محور بهاین طرح تكميل گذار از صنایع کاربود. هدف بنيادی « 2050تكنولوژی تا سال 

 محور بودصنایع با تكنولوژی باال و سرمایهای مدرن در زمينه محور و گسترش توليد کارخانهتكنولوژی

 (.288 :2017، آندرونی)

ها موفق نشد اما در دوران هادیکه اشاره شد در ابتدا سياست صنعتی در خودرو و نيمه طورهمان

 :بود مسئلهجدید این سياست با موفقيت همراه شد عامل این موفقيت سه 

 ، دولت ازسوی نخست ایجاد تقاضا -

 گذاری در ارتقای فناوری،اقدام دولت در زمينه افزایش سرمایه-

 نوآوری.  برمبتنیایجاد رقابت بازاری  -

بود.  مؤثرکه برخی اقدامات دولت نيز بر ایجاد تقاضا در صنایع کرد همچنين باید به این نكته توجه 

خودرو شد و یا توسعه بخش مثال ایجاد شبكه بزرگراهی در کشور باعث افزایش تقاضا در بخش  عنوانبه

(. از دیگر اقداماتی که 439 :{2014}1394، وو، لو) ها شدهادیباعث افزایش تقاضا برای نيمه مخابرات

ظهور با  درحالی کوچک و متوسط در صنایع هاشرکتمالی  تأمينسياست کرد توان به آن اشاره می

ی چينی هاشرکتآغاز شد وام دارای سوبسيد به  1999این طرح که از سال  براساستكنولوژی باال بود. 

نفر را استخدام نمایند و حداقل  500 کمدستشد به شرط آنكه فعال در صنایع با تكنولوژی باال داده می

 (.288 :2017، آندرونی) درصد این افراد تكنسين و مهندس باشند 30

« 2025ساخت چين »ساله امه سيزدهم توسعه دولت برنامه دهو در همراهی با برن 2015در سال 

ای افزایش سهم توليدات کارخانه. هدف این برنامه (2016، برنامه توسعه سازمان ملل متحد)کرد آغاز  را

صنعت دارای اولویت  10این برنامه  براساسباالست.  افزودهارزشبر صنایع دارای  تأکيددر چين با 

                                                 

1. Medium- to Long-Term Plan for the Development of Science and Technology (MLP) 
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 :(9 :2017، آمریكا)اتاق بازرگانی  مشخص شد که عبارتند از

 ، نسل بعدی صنعت اطالعات .1

 ، يکرباتآالت پيشرفته و ماشين .2

 ، فضا -صنعت هوا. 3

 ،صنعت ریلی پيشرفته. 4

 ، آالت دریاییماشين. 5

 ، ذخيره انرژی. 6

 ، تجهيزات الكترونيک. 7

 ، مواد جدید. 8

 ،بيوداروها و داروهای پيشرفته. 9

  .های کشاورزیماشين. 10

دهند و قرار است بخش صنعتی چين را تشكيل می افزودهارزشدرصد  40قریب به  هابخشاین 

استاد دانشگاه و  48ای متشكل از افزایش یابد. در راستای اجرایی کردن این طرح نيز کميتهآنها  سهم

 (. 11 :همان) متخصص تشكيل شده است 400

 

 مالزی. 3

کشورهای مسلمانی است که در چند دهه اخير رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده  ازجملهمالزی 

دیگر نرخ بيكاری و تورم نيز در این کشور پایين است. نگاه به شرق این کشور که از زمان  ازسویاست. 

این های فوق باعث شده است سياستگذاران ایران نيز به الگوی ماهاتير محمد اوج گرفت در کنار موفقيت

 پردازیم.کشور عالقه نشان دهند. در ادامه به بررسی دالیل موفقيت این کشور می

 اطالعات عمومی. 3-1

گردد. در دوران شود به قرون پيش از ميالد بازمیقدمت سكونت در محلی که امروز مالزی ناميده می

 1641در سال  هایمنطقه بودند و سپس هلند نیگران ااشغال نيدر قرن پانزدهم اول هایپرتغالمعاصر 

مالکا نكرد و در سال  ی تسلط بربرا یادیتالش ز ايتانیبر، گرفتند. در ابتدادست به قدرت را در مالکا

مالکا را از هلند  تيحاکم ايتانیبود که بر 1795پنانگ مستقر شد. تنها پس از سال  هریدر جز 1786

را  یمالز هایکه هلند شودیمتمرکز شده بود. گفته م یسر اندونزتجارت در سرا یرو شتريگرفت که ب

( در سال شودیبدان اطالق م زيتنگه ن همستعمر) ايتانیبر یپادشاه همبادله کردند. مستعمر یبا اندونز

کشور از سال  نیداد. ا شیافزا رهیجزشبه نیا یقدرت خود را بر باق جیتدربه ايتانیشكل گرفت و بر 1826

 نیاستقالل ا یتالش برا تدریجبه یجنگ جهان انیتوسط ژاپن اشغال شد. پس از پا 1945 یال 1942
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سنگاپور  1965مستقل شد. در سال  1957کشور در سال  نیا تیو در نها افتی شیکشور از انگلستان افزا

 شد. لیمستقل تبد یشد و به کشور داج یاز مالز

کشور در جنوب  13شامل  هیاتحاد و اینالمنافع است مشترک یکشورها هیاتحاد مالزی درواقع

متشكل از  هیاتحاد کیساباح و ساراواک ، سنگاپور، که فدراسيون ماليا یزمانی آسياست. نام مالز یشرق

 (.2 :1396، های مجلسپژوهش مرکز) شد انتخاب، را تشكيل دادند التیا 14

پنجم مساحت یک) مربعهزار کيلومتر 330مالزی با مساحت کشور از نظر جغرافيایی و جمعيتی 

ی جمعيتی در ادار 2017. این کشور در سال  شود.کشور دنيا از لحاظ مساحت محسوب می 66ایران( 

 شود.وب میسکشور پرجمعيت جهان مح 44بوده است که از این نظر  ميليون نفر 32حدود 

منابع ، . اما زمانی که در اوایل قرن نوزدهمشدمی صادرادویه از مالزی فعلی  بيشتردر ابتدا  از نظر اقتصادی

توليد ناخالص  حال حاضر صادرات صنعتی گوناگونی دارد.و در سرعت تغيير جهت دادتجارت به، قلع کشف شد

 دنيا( است. 65رتبه ) 10756دنيا( و درآمد سرانه  35رتبه ) ميليارد دالر 345برابر با  2017مالزی در سال  ملی

 تدریجبهدیگر  ازسویدرصد بوده است و  5ميزان بيكاری در این کشور در اکثر مواقع کمتر از 

تر نيروی کار از بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات انتقال یافته است. همچنين برای بررسی دقيق

مختلف های در زمان درواقع. کردهای تحول در آن کشور توجه تحوالت مالزی الزم است به زمان

ی اقتصادی هاسياستدر مجموع  ی متفاوت و گاه متضادی در این کشور دنبال شده است.هاسياست

 :کنندمالزی در قرن بيستم را به چهار بخش عمده تقسيم می

مرحله سوم از ، 1981الی  1968 دوره دوم، 1968تا 1957دوران نخست از زمان استقالل در 

 (. 41 :2002، استندیگ) 2000الی  1986و در نهایت  1986 تا1983

( ارائه شده است. در ادامه به بررسی 2014) هوئی، ساندرام ازسویمشابهی نيز  تقریباًبندی تقسيم

 دهيم.ها را اندکی تغيير میچند با توجه به تحوالت سياسی برخی از این زماندازیم هرپرها میاین دوران

 

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

45 

 ی مختلف در تولید ناخالص ملیهابخشسهم ب( -14 نمودار   ی مختلف در اشتغالهابخشسهم الف(  -14نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناخالص ملیسرانه تولید د( -14 نمودار نرخ مشارکت و بیكاریج(  -14 نمودار
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 (1969-1957) دوران ائتالف و اقتصاد آزاد. 3-2

 کشور را در دست داشت ،یک حكومت ائتالفی متشكل از سه قوم اصلی 1969الی  1957در خالل سال 

های سياسی نيز در کشور وجود کشمكش 1963تا سال  ویژهبهدر این مدت  (.4، 2014، هوئی، ساندرام)

وجود نداشت.  کردی اقتصادی منسجمی را دنبال هاسياستآن بتوان  براساسداشت و فضای آرامی که 

 اثرگذاشت.ی اقتصادی هافعاليتاز دیگر حوادث این دوران بود که بر  1965جدایی سنگاپور از مالزی در سال 

شد. یكی از اهداف برنامه اجرا  ( تدوین و1970-1965) در چنين شرایطی اولين برنامه توسعه کشور

مرکز ) آنكه جدایی سنگاپور باعث کاهش رشد اقتصادی شده بود ویژهبهافزایش رشد اقتصادی بود 

بخشی در ی تنوعهاسياستای از مجموعهحال در کل این دوران (. با این4 :1378 ،های مجلسپژوهش

بيشتر بر بازار آزاد دنبال شد و دخالت دولت در  یدر محصوالت کشاورزی با اتكا ویژهبهتوليد محصوالت 

، هوئی، ساندرام) این دوره کم بود. سياست جایگزینی واردات نيز در این دوره تا حدودی دنبال شد

کميسيون تعرفه تشكيل شد و حمایت  1966(. در راستای اجرای جانشينی واردات در سال 53 :2014

نيز سازمان توسعه صنعتی ایجاد شد و قانون  1968از صنایع داخلی در دستور کار قرار گرفت. در سال 

(. هدف سازمان توسعه 4 :1378 ،های مجلسمرکز پژوهش) گذاری خارجی به تصویب رسيدسرمایه

، ساندرام) الزی تغيير نام داد تقویت بخش صنعت بودکه بعدها به سازمان توسعه صنعتی م 1صنعتی فدرال

رغم اجرای سياست جایگزینی واردات بهبندی این دوران باید گفت که اما در جمع (.13 :2014، هوئی

ی حمایتی و دخالت دولت در حاشيه قرار داشتند. در این دوران اشتغال در بخش هاسياستدر مجموع 

ی اقتصادی دولت در این دوران هاسياست (.41 :2002، استندینگ) ند بودتوليد مثبت بود اما رشد آن کُ

ی درون حاکميت نيز بود و بر همين اساس هاگروهرویكرد بازار بود اما انعكاس منافع  برمبتنیچند هر

(. هر چند در نهایت تضاد 4 :2014، هوئی، ساندرام) بود که دولت نيز دخالت حداقلی در اقتصاد داشت

 (.14 :همان) منجر شد 1969های نژادی در سال ی مختلف نژادی به درگيریهاگروهمنافع ميان 

 (1980-1970) دوران سیاست اقتصادی نوین. 3-3

 2و رازک حسين به قدرت رسيد. وی سياست جدید اقتصادیشد انتخابات جدیدی برگزار  1969در سال 

ساله (. این برنامه در اصل یک برنامه بيست15-14 :2014، هوئی، ساندرام) کرداعالم  1970را در سال 

گسترش صنایع وابسته ، رشد صنایع سنگين، کنی فقر و تجدید ساختار کشورتوسعه بود که هدف آن ریشه

، های مجلسپژوهشمرکز ) صنایع غيروابسته به معادن بود نبه بخش معدن و در عين حال متنوع ساخت

 (. همچنين یكی از اهداف مهم این برنامه کاهش نابرابری اقتصادی در بين نژادهای مختلف بود4 :1377

های مالزی و توزیع درآمد نيز کمک به بومی هابنگاه(. یكی از اهداف گسترش 15 :2014، هوئی، ساندرام)

                                                 

1. Federal Industrial Development Authority 

2. New Economic Policy (NEP) 
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 (.16-15 :همان) دست تجار چينی بودی اقتصاد در هابخشبود آن هم در شرایطی که بسياری از 

دولت قانون مناطق  1971( تصویب شد. در سال 1975-1971) در همين راستا برنامه دوم توسعه

 تأکيد. اصالح گمرک و کردتبدیل پذیر نظام ارزی خود را از ثابت به انعطاف 1972آزاد را تصویب و در سال 

 مرکز) نيز بورس اوراق بهادار مالزی افتتاح شد 1976بر صادرات از دیگر اقدامات این برنامه بود. در سال 

همچنين دخالت دولت و بخش عمومی برای توزیع درآمد در ميان اقوام  (.4 :1377، های مجلسپژوهش

شتغال در دستور کار قرار با هدف افزایش ا ویژهبهمختلف افزایش و صنعتی شدن در جهت افزایش صادرات 

(. البته دولت در این ميان با مشكالتی نيز روبرو بود تعهد دولت به حفظ 2 :2014، هوئی، ساندرام) گرفت

منافع انگلستان باعث شده بود که تجار چينی بتوانند موقعيت خود را استحكام بخشند. در بخش کشاورزی 

 (. 14-12 :همان) شدزمينداران پرنفوذ پرهيز میکارانه بود و از درگيری با محافظه هاسياست

دولت در تالش بود سياست فعالی را در پيش گيرد و برخی از اقدامات  1960 هی که از اواخر دهدرحال

در دوران جدید با قدرت بيشتری در پيش گرفته شد. در این دوره  هاسياسترا نيز به انجام رسانده بود این 

دولت در زمينه توزیع درآمد ميان ، دولت در اقتصاد به ميزان زیادی افزایش یافتهای ميزان دخالت

ی نژادی مختلف و کاهش فقر در روستاها اقداماتی را انجام داد. حاصل این تحوالت تغيير ساختار هاگروه

به  1970در سال  9/13ای در اقتصاد کشور از که سهم بخش توليد کارخانه ایگونهبهاقتصادی کشور بود 

درصد  9/22به  29(. سهم بخش کشاورزی نيز از 2 :2014، هوئی، ساندرام) رسيد 1980در سال  6/19

ی هابخشای از تمام ساز و پس از آن توليد کارخانهورسيد. در این مدت ميزان رشد اشتغال در بخش ساخت

 4/11ای در این مدت از سهم بخش توليد کارخانه درواقع (.12-5 :2014، هوئی، ساندرام) دیگر بيشتر بود

 (.41 :2002، استندینگ) رسيد 1980درصد در سال  8/15به  1970درصد در سال 

 (2003-1981) دوران ماهاتیر محمد .3-4

قدرت را در مالزی در دست گرفت. دوران ماهاتير محمد به سه بخش قابل  1981ماهاتير محمد در سال 

( است. در 2003-1997) ( و دوره1997-1986) دوره، (1985-1981) عبارت از دورهتقسيم است که 

 پردازیم.ها میاز این دورههریک  وی در ازسویادامه به بررسی اقدامات انجام شده 

 (1985-1981) دوره دوره اول ماهاتیر محمد. 1-4-3

جدیدی از سياست جایگزینی قدرت را در دست گرفت موج  1981هنگامی که ماهاتير محمد در سال  

از دوران پارک در  گيریگذاری در صنایع سنگين را در دستور کار قرار داد. وی با الگوواردات و سرمایه

 1داد و با ایجاد سازمان صنایع سنگين مالزی گسترش صنایع سنگين را در دستور کار قرار جنوبیکره 

(. درواقع 20 :2014، هوئی، ساندرام) شيميایی افزودگذاری در صنایع سنگين مانند صنایع بر سرمایه

                                                 

1. Heavy Industries Corporation of Malaysia (HICOM) 
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. این سياست تنها شامل الگوبرداری کردرا اعالم  1«نگاه به شرق»به صراحت سياست  1981وی در سال 

بلكه شامل الگوبرداری از  ،ی کره و ژاپن برای نحوه دخالت و حمایت از صنایع سنگين نبودهادولتاز 

 سازی نيز بودبرای حمایت از صادرات بخش خصوصی و حتی خصوصیهای تجاری دولتی آژانس

باال بود.  افزودهارزش(. نكته مهم در این دوران توجه دولت به صنایع با 22 :2014، هوئی، ساندرام)

سياست ، های تكنولوژیککمبود تقاضا و نبود قابليت ازجملهدالیل مختلف ی که در دوران قبل بهدرحال

 .کرد باال توجه نمی افزودهارزشات به صنایع با جایگزینی وارد

در دوران جدید این وضعيت تغيير کرد. در این دوران ماهاتير محمد با اتكا به بنيان صنعتی که در نتيجه 

پدید آمده بود بر صنایع سنگين با ارزش باال تمرکز و سياستی را دنبال کرد  1960جایگزینی واردات در دهه 

 (.22 :2014، هوئی، ساندرام) در صنایع سنگين دنبال نمود 1979تا  1972ی هاسالکه کره در خالل 

ی نژادی مختلف هاگروهایجاد برابری ثروت ميان  منظوربه کردهمچنين در این دوره دولت تالش 

دهد.  شکند و گستر ی بزرگ را ایجادوکارکسبی هاگروهو همچنين کمک به توسعه صنعتی کشور 

تبار و چينی های انگليسیبه مالزیاییی کسب وکاری بزرگ متعلق هاگروهدرواقع درحالی که پيش از این 

ی جدیدی متعلق به سایر اقوام مالزیایی ایجاد وکارکسبی هاگروهدر کشور فعال بودند دولت کوشيد 

های مالزیایی انجام شد و دولت با انواع حمایت وکارکسبکند. این کار از طریق حمایت دولت از صاحبان 

ی بزرگ وکارکسبچندین گروه  ،هاسياستکمک کرد. در نتيجه این ها آن از دادن وام تا بستن قرارداد به

 (.120 :2006، گومز) در مالزی پدید آمد

گذاری د اوليه صادراتی کوشيد با سرمایههش قيمت موادولت با توجه به رکود در اقتصاد جهانی و کا

، هوئی، ساندرام) ر ا در پيش گرفت 2ایدولتی رشد اقتصادی را تداوم بخشد و سياست مالی ضدچرخه

(. اما دولت در تخمين شدت رکود جهانی اشتباه کرده بود و در نهایت تداوم کاهش مواد اوليه 20 :2014

 1985 هایای به رکود فراگير و کاهش شدید ارزش پول ملی در سالو تقاضای جهانی توليدات کارخانه

 (.21-20 :همان) شدمنجر  1986و 

 ( 1986-1997) دوره دوم. 2-4-3

تداوم رکود اقتصادی در جهان که همراه با کاهش قيمت موارد صادراتی مالزی بود و رشد اقتصادی را 

دیگر دخالت بيش از حد دولت در  ازسویکاهش داد باعث افزایش نارضایتی در کشور شد.  شدتبه

شد. در این شرایط دولت زد باعث افزایش نارضایتی اقتصاد که به بخش خصوصی نيز آسيب می

و 1960که در دهه  3ی دولتیهابنگاهکاهش تعداد  ها را در دستور کار قرار داد.ای از آزادسازیمجموعه

 ازجمله هابنگاهسازی برخی رشد زیادی کرده بودند در کنار خصوصی 80و اوایل دهه  1970دهه  ویژهبه

                                                 

1. Look East policy 

2. counter-cyclical Fiscal Policies 

3. State-Owned Enterprises (SOEs) 
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 کردتصویب  1986گذاری خارجی را در سال سرمایه این اقدامات بود. دولت همچنين قانون جدید جذب

در این زمينه موفقيت خوبی (. این قانون در بهترین شرایط تصویب شد و 34 :2014، هوئی، ساندرام)

یابی برای مكان جنوبیکره نيروی کار ارزان و تالش ژاپن و ، آید زیرا کاهش ارزش پول مالزیمی دستبه

باالتر فرصت خوبی را برای جذب  افزودهارزشجدید صنایع سنگين و حرکت به سمت صنایع با 

انداز برنامه چشم 1991در نهایت دولت در سال  (.34 :همان) گذاری خارجی فراهم کردسرمایه

توزیع  واقتصادی قبلی  برنامهعبور از ر مدرنيزاسيون و صنعتی شدن مالزی، که بکرد را اعالم  1سالهبيست

ها گذاری چينیکرد. دولت همچنين محدودیت بر سرمایهمی تأکيدی نژادی مختلف هاگروهدرآمد ميان 

 (.36 :همان) کردگذاری را تسهيل را کاهش داد و سرمایه

خارجی به المللی که باعث سرازیر شدن سرمایه ی جدید در کنار تحوالت بينهاسياستدر مجموع 

ای در این دوران مالزی شد باعث رشد اقتصاد و رشد صنعت در مالزی شد. رشد بخش توليد کارخانه

 تر از هر دوره دیگری در مالزی بودسریع 1995الی  1991و سپس دوره  1990الی  1986از  ویژهبه

 1990ان شد و در سال (. بازتاب این رشد در ترکيب صادراتی کشور نيز نمای7 :2014، هوئی، ساندرام)

درصد حجم صادرات رسيد. این روند رو به رشد در  58ای به بيش از ميزان صادرات توليدات کارخانه

 (.8 :همان) درصد رسيد 80به قریب  1995سال  ی بعد نيز ادامه یافت و درهاسال

شود که در  هاسياستباعث شد ماهاتير محمود مجبور به تغيير برخی  1997بروز بحران در سال 

 پردازیم.ادامه به بررسی آن می

 (2003-1997) دوره سوم. 3-4-3

درستی به استگذارانيس. شد هاسياستدر  راتييتغ یباعث برخ ايدر شرق آس 1997 یوقوع بحران مال

و سایر مسائل  استالمللی و داخلی که باعث تضعيف حكمرانی شده زدایی در سطح بيندریافتند مقررات

درواقع  (.46، 2014، هوئی، ساندرام) ع بحران استوو آزادسازی مالی دليل وقسازی مرتبط با جهانی

 .بحران بوده است نیا گریعلل د ازجمله هاهیسرما نیدر بورس و خروج ا یمدت خارجکوتاه یهایگذارهیسرما

بر بحران  ديکوش یعموم یهانهیهز شیو با افزا کردفعال در اقتصاد مداخله  طوربه دولتتحت این شرایط 

 (.49 :همان) درصد برساند 5و توانست در سال بعد از بحران رشد اقتصادی را به مثبت  غلبه کند

 دوران پس از ماهاتیر محمد. 5-3

 انياز حام یبرخ یعبداهلل احمد بداو دنيو به قدرت رس 2003محمد در سال  ريرفت ماهات گيریهبا کنار

 نيو همچن ییدرآمد به نفع نژاد ماال عیرا داشتند. توز یمتفاوت یهاسياست یو ناظران انتظار اجرا یو

محقق نشد.  کدامچيه عمالً هبود ک دیجد ریوزانتظارات از نخست ازجمله یبر بخش کشاورز شتريب تأکيد

 عبداهلل رازاک بيخود را به نج یجا 2008در سال  یو وطول نكشيد  ادیز یبداو یریوزدوران نخست

                                                 

1. Vision, 2020. 
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 افزودهارزشبازگرداند و در عوض بر بخش خدمات با  ایکارخانه داتيموفق نشد رونق را به تول یداد. و

 رياخ یهاسالکشور در  یرشد اقتصاد عمالًرا داد اما  شتريبسازی قول آزاد ی. هرچند وکردباال تمرکز 

 .(53-51 :2014، یهوئ، ساندرام)دولت بود  هاینهیوابسته به هز

در دام درآمد  یمالز رافتادنيگ مسئله کنندی( به آن اشاره م2014) یکه ساندرام و هوئ یمهم نكته

 :سندنوییم مسئله نیا درخصوصآنها  مناسب است. یمتوسط و عدم تداوم رشد اقتصاد

بودن بخش  فيضع ،لیاز دال یكیاست؟  داریدر داشتن رشد پا یدچار مشكل اساس یمالز چرا

 مهمتریناز  یكی به بخش مسلط و پرنفوذ بدل شود... یبخش مال باعث شده، است که این امرصنعت 

 یصنعت استيکارآمد است. س یصنعت استيس یو اجرا نیمتوسط تدو درآمدشكستن دام  یاقدامات برا

 ني. چنستين ایکارخانه ديتنها مرتبط با بخش تول یو تكنولوژ گذاریهیسرما استيس ترقيدق طوربه ای

، ساندرام) رديتوسعه بخش خدمات با ارزش باال مورد استفاده قرار گ یبرا تواندیمثال م عنوانبه یاستيس

ژاپن کشورهایی هستند که سهم ، کره، سرانه باال مانند آلمان کشورهای دارای درآمد .(53 :2014، یهوئ

بيش آنها  ای درتكنولوژی باال و متوسط از کل صادرات کارخانهای با صادرات محصوالت توليدات کارخانه

رسد و درصد می 50کشورهایی مانند مالزی و چين به حدود درباره درصد است. این سهم  70از 

مالزی نتوانسته است به  درواقع درصد دارند. 30کشورهایی مانند هند و اندونزی سهمی کمتر از 

ای با تكنولوژی توليدات کارخانهکشورهای پيشرو در آسيا برسد و یكی از دالیل عمده آن نيز ضعف در 

 باال و متوسط در مقایسه با کشورهای پيشرو است.

تغييراتی است که در دوران ماهاتير محمد روی کرد مالزی باید به آن توجه درباره مهمی که  مسئله

الی  1991و سپس دوره  1990الی  1986از  ویژهبهای در این دوران رشد بخش توليد کارخانهد. دهمی

بازتاب این رشد در ترکيب صادراتی کشور نيز نمایان  تر از هر دوره دیگری در مالزی بود.سریع 1995

درصد حجم صادرات رسيد. این  58ای به بيش از ميزان صادرات توليدات کارخانه 1990شد و در سال 

 طورهماندرصد رسيد. البته  80به قریب  1995سال  ی بعد نيز ادامه یافت و درهاسالروند رو به رشد در 

در این کشور  1960هایی که در نتيجه اجرای سياست جایگزینی واردات در دهه که اشاره شد توانمندی

حال نگاه به شرق بود. با این مؤثر 1980نی برای رشد صنعتی مالزی در دهه پدید آمده بود در ایجاد بنيا

 .کردماهاتير محمد و پيروی از سياست کشورهایی مانند کره و ژاپن در این ميان نقش بسيار مهمی ایفا 

 

 برزیل. 4

ی جنوبی است که رشد سریع اقتصادی آن از ميانه دهه آمریكاترین کشور ترین و پرجمعيتبرزیل وسيع

پس از یک دهه بحران اقتصادی توجهات بسيار زیادی را به آن جلب کرد. در ادامه به بررسی  1990

 پردازیم.ساز موفقيت آن شد میی این کشور که زمينههاسياست
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 اطالعات عمومی. 4-1

ای شوند که امروز برزیل ناميده وارد منطقهپانزدهم قرن ها در از نظر تاریخی پيش از آنكه پرتغالی

ها شرایط در این منطقه کردند. با ورود پرتغالیگروهی از افراد بومی در این منطقه زندگی می، شودمی

پوستان ن منطقه کردند بلكه گروهی از سياهآتنها شروع به استثمار بوميان نهآنها  .کردتغيير  شدتبه

برده با خود به این کشور آوردند. ميزان مهاجرت از اروپا و آفریقا به این منطقه به  عنوانبهآفریقا را نيز 

رگه درصد دو 43، درصد جمعيت این کشور سفيدپوست 48قریب به  2017قدری زیاد بود که در سال 

جمهوری گوناگون در نهایت ها و تحوالت پوست است. سه قرن پس از ورود پرتغالیدرصد سياه 8و 

 استقالل یافت. 1891در سال  ایاالت متحده برزیل

چندین کودتا و حكومت دیكتاتوری در این تاکنون  1891از زمان تشكيل جمهوری برزیل در سال 

منظم  طوربهدر این کشور دیگر کودتایی روی نداده است و انتخابات  1989کشور ایجاد شده است. اما از سال 

ایالت و یک ناحيه فدرال  26برگزار شده است. در کل ساختار سياسی این کشور حكومتی فدرالی متشكل از 

ی دارند. سياستگذارها دارای قدرت زیادی هستند و نقش مهمی در ها و شهرداریاست. در این کشور ایالت

 .شودمستقيم مردم انتخاب می یأبا ر جمهوررئيسساله است و پنج در این کشور جمهوریریاستدوره 

برابر ایران(  5/5) مربعهزار کيلومتر 515ميليون و  8سعت برزیل با و، تیياز نظر جغرافيایی و جمع

ی جنوبی است. همچنين این کشور با آمریكاترین کشور پنجمين کشور بزرگ دنيا از نظر جمعيت و بزرگ

ی آمریكاترین کشور رجمعيت دنيا و پرجمعيتششمين کشور پ 2017ميليون نفر در سال  204جمعيت 

ی جنوبی به غير از اکوداور آمریكاشود. از نظر جغرافيایی این کشور با تمام کشورهای جنوبی محسوب می

 است. کردهپتانسيل اقتصادی عظيمی را برای این کشور ایجاد  مسئلهو شيلی مرز مشترک دارد. این 

 نظر اقتصادینهمين کشور دنيا از  2016 هزار ميليارد دالر در سال796/1ناخالص ملی برابر با  با توليد

دومين کشور دنيا بوده است. برزیل در توليد محصوالت کشاورزی وهزار دالر شصت 650/8آمد سرانه و با در

شده است و با وارد کردن گياه قهوه در این کشور شكر توليد میشانزدهم همواره پيشگام بوده است. از قرن 

این کشور بعد از مدتی به پيشگام در توليد قهوه نيز بدل گشت. نرخ بيكاری  1727از گویان فرانسه در سال 

درصد  7باال بوده است و به غير از مقاطعی کوتاه که این نرخ به حدود  عموماًدر چند دهه اخير در این کشور 

 درصد و باالی آن بوده است. 10ر حدود د عموماًرسيده است این نرخ 

 بندیتقسيم ازجملههای گوناگونی از مقاطع تاریخی توسعه برزیل ارائه شده است بندیتقسيم

تحوالت سياسی. با  براساسبندی ( وی یا تقسيم72 :1999، باربوسا) ( و یا280-279: 2017، اندرونی)

حله دوم مر، 1980تا  1945از مرحله اول ها روند توسعه برزیل به چهار مقطع بندیتوجه به این تقسيم

شود تقسيم مینيز  2014در نهایت دوران پس از  و 2014تا  1995مرحله سوم از  ،1995تا  1980از 

بحران سياسی شده است و این شرایط همچنان ادامه دارد. که کشور دچار
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  1980-1947 دوره اول. 2-4

درصد و با پيشتازی بخش توليد  4/6با رشد  1980الی  1947برزیل یک رشد سریع اقتصادی را از سال 

درصد بود که رشدی بسيار  6/8ای در این دوران برابر با رشد بخش توليد کارخانه .ای تجربه کردکارخانه

، آنكتاد) است هو بخش مهمی از این رشد حاصل استراتژی جایگزینی واردات بود شودسریع محسوب می

در درصد  3/31به  1947در سال  3/19ای از بخش توليد کارخانه (. در نتيجه این رشد سهم8 :2013

گذاری عظيمی را با اتكا به منابع دولتی در خالل این دوران برزیل سرمایه(. 8 :همان) رسيد 1980سال 

 .انجام داد پذیرهای تجدیددر صنایعی مانند فوالد و پتروشيمی و انرژی

ی دولتی را در هاشرکتبرخی از و در صنایع کشاورزی و هوایی سياست ارتقای تكنولوژی را دنبال 

 :2017، آندرونی) سياست تجاری حمایتی را نيز به اجرا درآورد و همزمان صنایع راهبردی ایجاد کرد

مالی  تأمينای را با اتكا به ( برزیل برنامه بلندپروازانه1979-1974) (. در خالل برنامه دوم توسعه280

مواد خام  برمبتنیهای عمرانی و گسترش صنایع پروژه ای از. در این برنامه مجموعهکردالمللی آغاز بين

 (.82 :1999، باربوسا) توسط بخش دولتی و خصوصی آغاز شد

رویكرد در این زمان استراتژی جایگزینی واردات بود. استراتژی جایگزینی واردات در  مهمترین

بود. در متمرکز کرد و ابتدا بر کاالهای غيربادوام مصرفی گيری شروع به شكل 1930برزیل از دهه 

تا کاالهای  1970ین استراتژی به کاالهای بادوام نيز گسترش یافت و در دهه ا 1960و  1950هایدهه

ها تا محدودیت ای از دیوار تعرفهطيف گسترده هاسياستای وارداتی نيز گسترش یافت. این سرمایه

ين ن(. همچ70 :1999، باربوسا) شدرا شامل می 1مقداری و ممنوعيت واردات کاالهای دارای مشابه داخلی

اعطای وام با ، سياست حمایتی ازجملهی توليدی هابنگاهعطای انواع امتيازات به ادر این دوره دولت با 

ی هابنگاهها در رشد . این برنامهکندهای مالياتی کوشيد برخی از صنایع را تقویت نرخ بهره پایين و معافيت

ی در اقتصاد برزیل به پيش از وکارکسب ی چندهابنگاه. سابقه حضور کردی کمک فراوانی وکارکسبچند 

 18تعداد  2007ی برتر برزیل در سال وکارکسببنگاه بزرگ چند  29که از  ایگونهبهرسد می 1960دهه 

دولتی بودند و آنها  ایجاد شدند که البته برخی از 1950و چهار عدد نيز در دهه  1950عدد قبل از دهه 

از  هابنگاهتر این شی دیگر ایجاد شدند. در مجموع بيوکارکسبنيز چند گروه  1980تا  1960های در دهه

نيز به اجرای سياست صنعتی  هابنگاهمند شدند و رشد یافتند. در مقابل این سياست حمایتی دولت بهره

 (.360-353 :2010، آلدرایقی و پوستال) بخشی به اقتصاد برزیل یاری رساندنددولت و تنوع

سیاست جایگزینی واردات ساختار اقتصادی و ترکیب س آن أو در ر هاسياستدر مجموع این 

درصد  60سهم نيروی کار در بخش کشاورزی برابر با  1950در سال نیروی کار برزیل را دگرگون کرد. 

درصد  24به  14درصد رسيد. در همين زمان سهم بخش صنعت از  30به  1980بود و این سهم در سال 

                                                 

1. Similar Goods Law 
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ی خصوصی و شرکای هاشرکتبخش دولتی  برعالوه(. در مجموع در این دوره 70 :1999، باربوسا) رسيد

 تأمينحال تكيه زیاد بر با این(. 42 :2008، پدرسن) مند شدندهخارجی نيز از مزایای رشد اقتصادی بهر

 انجاميد. 1980ها در دهه المللی از اشكاالت بزرگ این دوره است که به بحران بدهیمالی بين

 1995-1980دوره دوم از . 3-4

، آستورگا) ادامه یافت 1990که تا اواسط دهه  آورد ها دور باطلی را پدیدبحران بدهی 1980در دهه 

و با افزایشی شدید به  1988درصد در سال  630به  1981درصد در سال  101(. تورم از 141، 1394

های بانک جهانی(. همچنين داده) رسيد 1994درصد در سال  2075و  1989درصد در سال  1430

 کاهش یافته بود 1980درصد در مقایسه با سال  21به ميزان  1993درآمد سرانه سقوط کرد و در سال 

( و 2008) کاردوسو و تيليس، (1999) باربوسا ازجمله(. برخی از اندیشمندان 72 :1999، باربوسا)

 کنند.یاد می 1«دهه گم شده»( از این دوران تحت عنوان 2010) آلدرایقی و پوستال

ها بود بود. نخستين عامل بحران مالی بدهی مؤثرچندین عامل در سقوط درآمد سرانه در این دوره 

اجرا شده بود. افزایش قيمت  1970ای بود که در دهه ی بلندپروازانههاسياست دليلبهکه بخشی از آن 

نفت نيز اثر مهمی در کاهش رشد اقتصادی داشت. اما در این ميان اقدامات دولت نيز در نابسامان کردن 

دولت کوشيد با ایجاد تورم کسری بودجه را مهار کند اما وضعيت بسيار  در یک دوره بود. مؤثراقتصاد 

ها مهار کند امری که اوضاع را ت قيمتتثبيوخيم شد. دولت کوشيد تورم شدید را با کاهش دستمزد و 

توان پرداخت معوقات خارجی را ندارد و در  کرداعالم  1987ی که در سال درحالتر کرد. دولت وخيم

 :2008، کاردوسو و تيليس) تر کردکه اوضاع را وخيم کرداقدام های بانكی ب به ضبط سپردهاقدامی عجي

م نرخ بهره جهانی و نرخ مبادله ه دولت توانست با استفاده از اهربه بعد بود ک 1994(. تنها در سال 16

 (. 16 :همان) تورم را مهار کند تدریجبه

مهمترین ویژگی اقتصاد برزیل است. در کنار  1990الی  1980ی در دوره سياستگذارسردرگمی در 

سایر ، المللی پول و گفتگو برای تعویق بدهی خارجیهای ریاضتی مورد درخواست صندوق بينطرح

 :موارد عبارت بودند از

تغيير  54، تغيير در قوانين نرخ مبادله هشت، طرح در زمينه دستمزد 15، طرح تثبيت تورم هشت

واحد  چهارپيشنهاد ، مذاکره درباره بدهی خارجی بارهپيشنهاد مختلف در 21، رل قيمتدر قوانين کنت

شاخص مختلف برای محاسبه کاهش ارزش پول و  11، هاپيشنهاد در مورد کاهش در هزینه 19 ،پولی

 (.44 :2008، پدرسن) بار تثبيت دستمزد و قيمت پنجدر نهایت 

 

                                                 

1. Lost Decade 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

55 

  2010-1995 مرحله سوم از. 4-4

شده بود شروع به تدوین  تأسيس 1985که در سال  1تكنولوژی و نوآوری، وزارت علم 1997ر سال د

عه توس منظوربهی داخلی هاشرکتو حمایت از  کردی نوین در عرصه نوآوری و صنعت هاسياست

در سال  (لوئيس ایناسيو لوال دا سيلوا) 2لوال جمهوریریاستحال با آغاز تكنولوژی را آغاز کرد. با این

ی داخلی و افزایش رشد اقتصای با شدت بيشتری هاشرکتی دولت در زمينه حمایت از هاسياست 2003

در برزیل به اجرا گذاشته شد که شامل  2004ای جدیدی از سال چاچوب توسعه درواقعری شد. يپيگ

 :(414 -413 :1394)فرز و دیگران،  موارد ذیل است

که احترام به قراردادها و شفافيت در معامالت بخش  دمكراتيکهای فرآیندنگهداری و تثبيت . 1

 ،کندربط تضمين مینهادهای ذی ازسویعمومی را 

های پذیری نرخانعطاف، تورمهدفگذاری اصلی مؤلفه که خود شامل سه ، ثبات اقتصاد کالن. 2

  ،پذیری مالیمبادله ارز و مسئوليت

 ،شودمیمنجر اقتصادی و اجتماعی که به تثبيت مصرف داخلی گسترده  هایمؤلفهلحاظ کردن  .3

مندی هایی مانند زیرساخت و آموزش که به شكل نظامدر حوزه ویژهبهگذاری تحریک سرمایه. 4

 دهد.توان رقابتی و رفاه را افزایش می

. این کردرا اعالم  3«تكنولوژی و تجارت خارجی، سياست صنعتی»دولت برنامه جدید  2003در سال 

 :عبارت بودند از کرد کهمیبرنامه دو هدف کلی را دنبال 

، دارو، افزارنرم، هادینيمه) ی کليدیهابخشافزایش توان رقابت صنعتی از طریق توسعه تكنولوژی در  -

 شود. منجر باال  افزودهارزشای( که به صادرات کاالهای با کاالهای سرمایه

، نانوتكنولوژی، هایی مانند بيوتكنولوژیدر زمينه ویژهبهتوسعه علم و تكنولوژی و تدوین قوانين الزم  -

 کشاورزی و دارو. ، فرصت در صنایعی مانند نفت و گاز نآورد دستبهبرای پذیر انرژی تجدید

رئيس ، وزیر 23و شورای توسعه صنعتی متشكل از  4دو نهاد برزیل یعنی آژانس توسعه صنعتی برزیل

مور شدند که اقدامات الزم در جهت اجرای برنامه أنماینده از بخش صنعت نهادی م 14بانک توسعه بزریل و 

ها نقش مهمی مالی تأمينها صورت گرفت. این های مالی فراوانی نيز از این برنامهجدید را انجام دهد. حمایت

 کردندبردی ایفا رای کاها و تحقيقات پایهنوآوریسازی تجاری، مالی تحقيقات صنعتی کاربردی تأميندر 

و به همراه  5«سياست توسعه توليدی»و با عنوان  2008(. برنامه بعدی در سال 280-283 :2017، آندرونی)

الش و با اهدافی معين به اجرا گذاشته شد. سياست توسعه توليد با توجه به چهار چ 6«سياست تسریع رشد»

                                                 

1. Ministry for Science, Technology, and Innovation (MCTI) 

2. Lula 

3. Industrial, Technology and Foreign Trade Policy (PITCE) 

4. Brazilian Industrial Development Agency (ABDI) 

5. Productive Development Policy (PDP) 

6. Growth Acceleration Program (PAC) 
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 :تعریف شده بود که عبارت بودند از

 ،حفظ رشد تشكيل سرمایه ثابت خالص بيش از رشد توليد ناخالص ملی وسيلهبهتقویت دوران رشد  .1

 ،بخشی به سبد صادراتیارتقا و تنوع .2

 ،گذاری در تكنولوژی و نوآوریتقویت سرمایه .3

 ی کوچک و متوسط همچنين صنایع ملی پيشران. هاشرکتتجدید ساختار سيستم صنعتی و حمایت از  .4

درصد در سال  21مالی بانک توسعه برزیل این امكان را فراهم آورد که تشكيل سرمایه ثابت خالص به  تأمين

 (. 284 :همان)کرد ار ی برزیلی برای کسب سهم در بازهاشرکتبرسد. این بانک همچنين کمک بزرگی به  2010

نقش این  درخصوصاهميت بانک توسعه برزیل در این دوران به حدی بوده که مطالعات گوناگونی 

( است. فراز 2013) مطالعه فراز و دیگرانآنها مهمترین  توسعه برزیل انجام شده است که فرآیندبانک در 

 های بلندمدت کشورسوم وامتنهایی قریب به دوه این بانک به ک کنندمیو همكارانش به این نكته اشاره 

 5/329با دارایی معادل  2010درصد سهام این بانک دولتی است و در سال  100 را پرداخت کرده است.

مثال دارایی بانک جهانی  عنوانبه شود.ی توسعه جهان محسوب میهابانکترین بزرگ ءجز ميليارد دالر

ن ارد دالر و دارایی بانک توسعه چيميلي 6/18ی التين آمریكاتوسعه  بانک، 8/282 در همين سال معادل

کارمند داشته است و نسبت  2500همچنين این بانک در مجموع  ميليارد دالر بوده است. 2/665برابر با 

درصد بانک جهانی  3/2درصد بوده که در مقایسه با منفی  2/21بازده به حقوق صاحبان سهام آن برابر با 

(. در نمودار زیر به 145 :2013، فراز و دیگران) درصد بانک توسعه چين بازدهی مناسبی است 8/8و 

 نقش این بانک در تشكيل سرمایه و ایجاد شغل در برزیل اشاره شده است.

 

 بانک توسعه بر تشكیل سرمایه و اشتغال. آثار 16نمودار 
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ی نيز در این ميان مهم است. در این دوران در ادامه وکارکسبی هاگروههمچنين توجه به وضعيت 

سازی که از دوره قبل آغاز شده بود و همچنين اصالح ساختار نهادی کشور در زمينه روند خصوصی

داد و  یروی وکارکسبی چند هاگروه ویژهبهی تجاری هابنگاهسياسی و اقتصادی تحوالت گوناگونی در 

حال نكته مهم آن است که ی بزرگ جدیدی پدید آمدند. با اینهابنگاهشكست شدند و ورآنها  تعدادی از

ایجاد شده بودند.  1970عدد آن قبل از سال  29تعداد  2007شرکت بزرگ برزیل در سال  50از ميان 

عدد مربوط به  21، عدد دولتی پنج، عدد خصوصی 23شرکت تعداد  50همچنين از مجموع این 

نتيجه  هاشرکتدیگر برخی از این  ازسویی خارجی و یک مورد خصوصی و دولتی بود. هاشرکت

شرکت توسط بخش خصوصی و  9سازی به بعد است که در نتيجه خصوصی 1980سازی دهه خصوصی

 درواقع(. 372-368: 2010، آلدرایقی و پوستال) ی خارجی خریداری شدهاشرکتشرکت توسط  هفت

رغم تالطم زیاد کشور علی ی بزرگ در اینهابنگاهاست که  ایگونهبهرسد ساختار حكمرانی می نظربه

 اند به فعاليت خود ادامه دهند.سياسی و اقتصادی قادر بوده

برای کاهش فقر و شكاف طبقاتی در کشور انجام  هاسياستای از در این دوران مجموعههمچنين 

بولسا »های اجتماعی مثال یكی از این برنامه عنوانبهشد که نتایج بسيار مفيدی به همراه داشت. 

دهد ميليون خانواده را تحت پوشش طرح درآمد نقدی قرار می 11این برنامه حدود شت. نام دا« دفميليا

های پيشبرد زراعت خانوادگی آموزان در مدارس و دیگر برنامهدانشهای تحصيلی که به کمک آن هزینه

بانک جهانی در ارزیابی خود از سياست  (.157 :1389، مرجایی) شودمی تأمينهای فنی و آموزش حرفه

. بانک جهانی کندمیآغاز شد آن را موفق ارزیابی  2003فقرزدایی و کاهش نابرابری در برزیل که از سال 

ميليون  29در حدود  2014الی  2003ی هاسالدر خالل شود که ها یادآور مینتایج این طرحدر توصيف 

درصد فقير جامعه با  40رسيد و درآمد درصد  5/51به  1/58نفر از فقر خارج شدند و ضریب جينی از 

 1درصد رشد کرد. 4/4ی که درآمد کل جامعه با سرعت درحالدرصد رشد کرد  1/7ميانگين 

 کنون تا -2011دوره چهارم . 5-4

يس دفتر وی ئر، دیلما روسفپایان یافت و در انتخابات بعدی  2011لوال در سال  جمهوریریاستدوران 

مبارزات سياسی و  هاسالانتخاب شد. روسف که سابقه  جمهوررئيس عنوانبهدرصد آرا  56با کسب 

را در پرونده خود داشت در عمل  1980و  1970 هایچریكی در دوران حكومت نظامی در برزیل در دهه

 .کردی لوال را دنبال هاسياست

اجرا شد. این برنامه در  2«برنامه اصلی برزیل»ای تحت عنوان برنامه 2011در سال  در همين راستا

 :از گرفت که عبارت بودندآغاز شده بود و چهار محور را دربرمی 2003هایی بود که از سال راستای برنامه

                                                 

1. http://www.worldbank.org/en/country/brazil/overview 1#  

2. Brasil Maior Plan (PBM) 
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  ،های صنعتیتحقيق و توسعه مشترک و مهارت، تقویت عناصر کليدی مانند ظرفيت توليد .1

 ،روز کردن ساختاری و تجدید سازمان ساختار توليدبه وسيلهبهتقویت زنجيره ارزش  .2

 توسعه بازارها به فراتر از مواد خام و همچنين ایجاد پایداری در توسعه اجتماعی و محيط زیستی.  .3

ی کوچک و هاشرکتبرای دستيابی به این اهداف از دادن وام تا تقویت  هاسياستای از مجموعه

 (.284 :2017، آندرونی) متوسط در دستور کار قرار گرفت

و کند های خود جلب برنامهدرباره ی مختلف سياسی را هاگروهحال روسف نتوانست اجماع با این

 2010ی که در دور اول در سال درحالرو شد. بی مهمی روهاچالشبا  جمهوریریاستدور دوم  در ویژهبه

را کسب  درصد 45/51 وی توانست 2014در انتخابات سال  .درصد آرا به قدرت رسيده بود 56وی با کسب 

اعتراضات در برزیل نسبت به روسف افزایش یافت و کشور دچار  تدریجبهپس از برگزاری انتخابات  .کند

 شد. منجر  2016در سال  جمهوریریاستبحران سياسی حادی شد که در نهایت به برکناری روسف از 

به رشد اقتصادی برزیل ضربه زد و نشان داد که ساختار سياسی و نهادهای  شدتبهاین اتفاقات 

شک ثبات سياسی عمومی این کشور ظرفيت الزم برای دستيابی به رشد اقتصادی پایدار را ندارد. بی

 درواقعاما برزیل همچنان نتوانسته به ثبات سياسی دست یابد.  ،بلندمدت الزمه رشد اقتصادی پایدار است

و روی دادن کودتا در این کشور تكرار نشد اما بحران سياسی  1980و  1970های هرچند تجربه دهه

 ضربه سختی به رشد اقتصادی این کشور زد.

 

 بررسی تطبیقی تجارب کشورها . 5

برخی نقاط آنها  دهد در ميانی کشورهای فوق در زمينه بهبود اشتغال نشان میهاسياستبررسی دقيق 

 :زیر استشرح به وجود دارد که مشترک

 و دوری از بلندپروازی انتخاب استراتژی درست توسعه. 5-1

و  به اشتغال و رشد اقتصادی پایدار انتخاب استراتژی صحيح توسعه دستيابیبرای  مسئله مهمترین

بنيان دوران موفقيت چهار کشوری است که در این گزارش  مسئلهاست. این  دوری از بلندپروازی

انتخاب استراتژی  .1دو نكته مشترک وجود دارد که عبارتند از  ررسی شد. درواقع در تمامی موارد فوقب

دوری از بلندپروازی که شامل . 2درست توسعه شامل حضور فعال دولت برای ایجاد تغيير ساختار 

 پردازیم.بندی صحيح است. در ادامه به تشریح بيشتر این موارد میاولویت

  استراتژی درست توسعهانتخاب ـ 

دهد در تمامی این اند به موفقيت دست یابند نشان میکشور فوق توانسته چهارهایی که بررسی دوران

درواقع اندیشمندان کشوری دولت نقش فعالی در ایجاد تغيير ساختار اقتصاد داشته است.  هادوران

 هاسال، بخش اشتغال بوده استترین کشور در زمینه تحول در که موفق جنوبیکره مانند 
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نسخه یكسان برای همه اذعان کند با نبود پیش از آنكه بانک جهانی به اشتباه خود درمورد 

سخن کارشناسان بانک جهانی استراتژی درست توسعه را تدوین کردند. ، درک شرایط کشورشان

چين و ، و برخی مقاطع برزیل جنوبیکره یيدی بر درستی رویكرد کشورهایی مانند أت 2005در سال 

 مالزی است.

پيام اصلی این گزارش این است که هيچ مجموعه جهانی یكسانی از قواعد وجود ندارد که رشد 

دارد که الزم است در طول زمان به آن بستگی . رشد پایدار به عوامل مهمی کنداقتصادی پایدار را ایجاد 

روز شدن تكنولوژی به، کارآمدی در تخصيص منابع، سانیدست یافت ازجمله انباشت سرمایه فيزیكی و ان

 و تقسيم منافع رشد. 

یی نياز داریم که به این هاسياستهرکدام از این موارد در هر زمانی بسيار مهم است. بنابراین ما به 

در نتيجه متغيرهایی که باید به ، توجه کند و نهادهایی برای دستيابی به این موارد باید خلق شوند موارد

بود. بنابراین الزم است که آن توجه شود بسته به شرایط اوليه و ميراث تاریخی متفاوت خواهد 

و بر تحليل عميق  گذاشتهکنار  است کنندهرا که گمراه« بهترین عمل»بندی و جستجو برای فرمول

ی مشخص و اصالح نهادی باید در هاياستس. انتخاب کردشناسایی موانع رشد تمرکز  منظوربهاقتصاد 

 (xiii :2005، بانک جهانی) .این توصيه ها لحاظ شود

ی بانک جهانی و نسخه هاسياستای از اجرای نمونه 1995الی  1980ی هاسالبرزیل در خالل 

 عنوانبهشود. یاد می «دهه گمشده»عمومی است که فجایعی در این کشور را رقم زد و از آن با عنوان 

ان و برزیل با بحر جنوبیکره اشاره کرد که در آن هر دو کشور  1980توان به بحران دهه یک مقایسه می

و برخی  ایفا کردفعال در اقتصاد نقش  طوربه جنوبیکره درحالی که دولت  ،ارزی و رکود مواجه شدند

های اشتباه بتوانند به فعاليت ادامه دهند دولت برزیل در دام توصيه هابنگاهرا تعطيل کرد تا سایر  هابنگاه

که آن نسخه اشتباه بوده است و در کرد بانک جهانی افتاد. دو دهه بعد بانک جهانی به صراحت اعالم 

 این ميان بازنده برزیل بود.

 دوری از بلندپروازیـ 

 چهارحضور فعال دولت برای ایجاد تغيير ساختار هرچند شرط الزم است اما شرط کافی نيست. در 

دالیل گوناگون کشوری که به بررسی آن پرداختيم مقاطعی وجود داشته است که رهبران جامعه به

، ن مائوباری منجر شده است. چين در دورااند که به نتایج فاجعهکردهاجرا  های غيرکارشناسی راطرح

 ازجملهو برخی اقدامات ماهاتير محمد در مالزی  1970های رهبران برزیل در دهه برخی از بلندپروازی

راه برای جلوگیری از تكرار چنین اشتباهاتی نیز عبارت از مهمترین  این اقدامات اشتباه است.

وصی با گیرندگان و سیاستگذاران در کشور و همراه کردن بخش خصگسترش دامنه تصمیم

 به وقوع پیوسته است. جنوبیکره دولت است که نمونه بارز آن در 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

60 

 ای بر رشد تولید کارخانه تأکیدنقش فعال دولت در تغییر ساختار اقتصاد با . 5-2

در جهت تغيير ساختار اقتصادی حرکت  مؤثر طوربهآنها  نكته مهم در ميان چهار کشور فوق آن است که

ای انتقال دهند. توليد کارخانه ویژهبهاند نيروی کار را از بخش کشاورزی به صنعت اند و کوشيدهکرده

ای بنيان اشتغال و رشد اقتصادی که در بخش اول گزارش نيز ذکر شد توليد کارخانه طورهمان درواقع

و اشتغال نيروی کار در تمامی  افزودهارزشدر نمودار تغييرات بخش صنعتی در  مسئلهپایدار است. این 

ای در در زمينه توليدات کارخانه تدریجبهدیگر جایگاه این کشورها  ازسویکشورها قابل مشاهده است. 

 بهبود یافته است که در نمودار زیر قابل مشاهده است. تدریجبهجهان نيز 

 

 ایسهم کشورهای مختلف از ارزش تولید کارخانه. 17 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .13 ، ص2013، های اقتصادی و توسعهسازمان همكاری مأخذ:

 

بخش  افزودهارزشبرزیل و حتی مالزی از ، جنوبیکره ، نمودار فوق سهم کشورهای چينبراساس 

بخش توليد  افزودهارزشای رو به افزایش بوده است. درواقع هرچند سهم این کشورها از توليد کارخانه

 خورد.متفاوت است اما روند افزایشی در تمامی این کشورها به چشم میای در جهان کارخانه

 ی بزرگهاشرکتکمک به ایجاد و رشد . 5-3

و  افزودهارزش، اشتغالایجاد ی بزرگ نقش مهمی در هابنگاهکه در فصل اول اشاره شد  طورهمان

ی بزرگ در کشورهای درحال توسعه هابنگاهدیگر بسياری از  ازسویکنند. بخشی به محصول ایفا میتنوع

کشور مورد بررسی  چهارکه اشاره شد  طورهمانکنند. ی فعاليت میوکارکسبگروه  صورتبه

اند. در این ميان برده کاربهی وکارکسبی هاگروهو یا ایجاد  هابنگاهیی را برای افزایش مقياس هاسياست
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انجام شده است که تنها با دخالت مستقيم در بازار و تعطيلی  جنوبیکره  ازسویبيشترین اقدامات 

 ،کمک کرد هابنگاهبه رشد مقياس  هابنگاهی کوچک و ناکارآمد و همچنين تقسيم بازار ميان هابنگاه

مثال دولت کره  عنوانبهرا وادار به حضور در بازارهای جدید نيز نمود.  هابنگاهبلكه در برخی موارد 

ساز ورود ا که در صنایع نساجی فعال بود مجبور به ورود به صنعت برق کرد که زمينهشرکت ال جی ر

و ایجاد  هابنگاهاس يیی که این کشور در افزایش مقهاسياستاین شرکت به بخش الكترونيک شد.حاصل 

 ی در پيش گرفتند در جدول زیر نمایان است.وکارکسبی هاگروه

 

 أکشور مبد براساس 2015سال  500لیست فورچون هاشرکتتوزیع تعداد . 4جدول 

 کشور کشور

 اندونزی  آمریكا

 ایرلند  چين

 سنگاپور  ژاپن

 اتریش  فرانسه

 انگلستان/هلند  انگلستان

 شيلی  آلمان

 کلمبيا  جنوبیکره 

 دانمارک  هلند

 لوکزامبورگ  سوئيس

 مالزی  کانادا

 نروژ  ایتاليا

 لهستان  استراليا

 عربستان  اسپانيا

 تایلند  تایوان

 ترکيه  برزیل

 امارات  هند

 ونزوئال  روسيه

 فنالند  مكزیک

 بلژیک/هلند  سوئد

   بلژیک

 

کشوری که در این گزارش به آن پرداخته شد نمایندگی  چهاراست  مشخصجدول فوق براساس 

و برزیل این تعداد رو به  جنوبیکره ، و در مورد سه کشور چين دارندرا شرکت برتر جهان  500در ميان 

 افزایش بوده است.
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 اصالح ساختار انگیزشی . 5-4

ی هابنگاهرا برای تشویق فعاليت  هاسياستای از سياستگذاران مجموعه مذکوردر تمامی کشورهای 

ای از دادن وام و معافيت طيف گسترده هاسياستاند. این توليدی و کمک به رشد صنعتی در پيش گرفته

شده است. درواقع دخالت دولت در اقتصاد در موارد موفق مالياتی تا حمایت و دادن مشاوره را شامل می

سوی فعاليت به هابنگاهاصالح ساختار انگيزشی اقتصادی بوده است. حاصل این امر نيز حرکت  براساس

 توليدی است.

شده باری حاصل هتار انگيزشی به اشتباه انجام شده است نتایج فاجعدر مواردی که اصالح ساخ

مثال در چين دوران مائو دولت با اشتراکی کردن مزارع و دستورات از باال باعث به هم  عنوانبهاست. 

ميليون نفر و سقوط شدید  30خوردن ساختار انگيزشی شد. حاصل این امر نيز قحطی و مرگ بيش از 

 لی بود.توليد ناخالص م

  دمكراتیکایجاد ساختار مشارکتی و . 5-5

الزمه رشد اقتصادی و توسعه  دمكراتيککه در بخش اول تشریح شد ساختار نظم مشارکتی و  طورهمان

های سياسی واسطه بحراندر نهایت باعث توقف رشد اقتصادی به مسئلهبه این  توجهیبیپایدار است. 

بحران در مالزی بعد از ماهاتير محمد و بحران در برزیل ، مائو در چينخواهد شد. بحران در اواخر دوران 

 دهد.را نشان می دمكراتيکهمگی مواردی هستند که اهميت ساختاری مشارکتی و  2014پس از 
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 بررسی وضعیت ایران ـ فصل سوم

و در نهایت  پرداخته شدمينه بهبود شرایط اشتغال مرور تجربه برخی از کشورها در زی قبلی بههابخشدر 

آن تجارب بتوان داللتی برای  براساسمورد بررسی قرار گرفت. پيش از آنكه آنها  برخی وجه مشترک ميان

 دقت بررسی شود.الزم است در ابتدا وضعيت کشور در زمينه اشتغال و توليد به کردایران بيان 

 

 اشتغال و بیكاری . 1

 شرح زیر است.وضعيت اشتغال در کشور به، (1395سال ) نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار ایران براساس

 

 1395شاغل و بیكار کشور در سال ، غیرفعال، جمعیت فعال .18نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .مرکز آمار ایران مأخذ:

 

، شودو تقسيم جمعيت فعال بر جمعيت ده سال و بيشتر کشور مشخص می 18با توجه به نمودار 

 های مشارکت در جهانترین نرخپایين ازجملهدرصد است که  40نرخ مشارکت نيروی کار در ایران حدود

 نشان داده شده است. خوبیبهزیر  نمودارامری که در  شود.محسوب می

 

  

 جمعیت شاغل

 نفر  23588052

 جمعیت بیكار

 نفر 3203398

 جمعیت ده ساله و بیشتر

 نفر 65385413
 

 جمعیت فعال

 نفر 25791450

 جمعیت غیرفعال

 نفر 39593962
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 2015جدول نرخ مشارکت و بیكاری در کشورهای منتخب در سال . 19نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .بانک جهانی :مأخذ

 

آنكه در ميان کشورهای فوق نرخ  جدول و نمودارهای فوق حاوی دو نكته مهم است. نخست

دهد در این تر نشان میبررسی دقيق، تر است. دوم آنكهایران از تمام کشورها پایينمشارکت کل در 

ميان نرخ مشارکت مردان در ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد و این نرخ مشارکت زنان است 

شور در نرخ بيكاری در ک، دیگر با وجود نرخ پایين مشارکت کل ازسویکه در ایران بسيار پایين است. 

 زیر است.شرح به مقایسه با بسياری از کشورها باالست. روند ایجاد شغل در کشور نيز

 

 1395-1384 یهاسال طی رانیتعداد افراد شاغل در ا. 20 نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .مرکز آمار ایران مأخذ:

 

طور در مجموع به 1395سال منتهی به سال  12 طیاست در  مشخصکه در نمودار فوق  طورهمان

به هزار شغل در سال است. اگر  166معنای ایجاد حدود است که به شدهخالص حدود دو ميليون شغل ایجاد 

چالش ، دست آمده استای از درآمدهای نفتی کشور نيز در خالل همين مقطع بهبخش عمده خاطر اینكه
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که  کردشود. در نهایت باید به این نكته توجه بيش از یک ميليون شغل بيشتر نمایان می ساليانهکنونی ایجاد 

ای از مشاغل موجود نيز پایداری الزم را ندارد و حقوق مكفی برای گذران زندگی و همچنين بيمه بخش عمده

 یدرحال این امراست.  افتهين یکاهش چندان رانیدر ا ریپذبيمشاغل آس ،یبرخالف روند جهانوجود ندارد. 

 .میابوده ریپذبيشاهد کاهش مشاغل آس یمانند اندونز ییدر کشورها یکه حتاست 

درصد و در کشورهای  10به کمتر از  یافتهتوسعهپذیر در کشورهای درحالی که مشاغل آسيب

 40درصد رسيده است و حتی در هند کمتر از  30 ای مانند ترکيه و اندونزی به کمتر ازدرحال توسعه

 درصد است. 40چنان بيش از درصد است این ميزان در ایران هم

 

 ساختار تولید . 2

با  که اشاره شد تغيير ساختار توليدی اساس اشتغال و رشد اقتصادی پایدار در کشور است. طورهمان

که در نمودارهای زیر نمایان است سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور بسيار باالست  طورهمانحال این

توسعه باید از ميزان اشتغال در این بخش کاسته شود.  فرآیندکه گفته در  طورهمانی است که درحالو این 

درصد است این سهم در  2در حدود  یافتهتوسعهسهم اشتغال در بخش کشاورزی در کشورهای  درواقع

کشور حدود یک دهه  افزودهارزشدیگر سهم این بخش در  ازسویدرصد است.  20اقتصاد ایران قریب به 

 درصد بوده است که به معنای وجود بيكاری پنهان در این بخش است. 10گذشته کمتر از 

 

 1395تا  1384های های عمده فعالیت اقتصادی در سالشاغالن برحسب بخشسهم . 21نمودار 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 همان.مأخذ: 
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 ی مختلفهابخشمیزان اشتغال در . 22نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1396، مرکز آمار ایران مأخذ:

 

فروشی ست. همچنين بخش عمدهشود سهم بخش کشاورری در کشور باالکه مشاهده می طورهمان

ی هابخش افزودهارزشدر اشتغال نيروی کار در کشور دارد. اما نگاهی به را فروشی نيز سهم باالیی و خرده

 سازد.مختلف نكات دیگری را نيز آشكار می

 

 درصد از توليد ناخالص ملی()  ی مختلفهابخش افزودهارزش. 23نمودار 

 
 .بانک جهانیهای داده مأخذ:

 

یافته تصاد در مقایسه با کشورهای توسعهکه قابل مشاهده است سهم بخش کشاورزی در اق طورهمان

البته باید به یاد داشت که همين سرانه توليد  ای پایين است.بسيار باال و سهم بخش توليد کارخانه
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 عمالًآمده است و بسياری از محصوالت غيرنفتی کشور نيز  دستبهای نيز با اتكا به مواد خام کارخانه

 نوعی خام فروشی است.

 

  ی تولیدیهابنگاهوضعیت . 3

درصد سرمایه در مجموع  24داشتن در برنامه وزارت صنایع به این نكته اشاره شده است که صنایع کوچک با 

الی  1383ی هاسالطی صنایع کوچک و متوسط  افزودهارزشحال کنند. با اینمیدرصد اشتغال را ایجاد  41

 (.37-36 :1395، معدن و تجارت، وزارت صنعت) درصد رسيده است 11به  16از  1393

 

 در ایران افزودهارزشبزرگ در ایجاد ، متوسط، ی کوچکهابنگاهسهم  .24نمودار 
 

 
 .1395، معدن و تجارت، وزارت صنعت مأخذ:

 

 درصد()  1394وضعیت صنایع کشور در سال . 5 جدول

 اشتغال تعداد عنوان

 41 91 کارکن( 49تا ) صنایع کوچک

 12 5 نفر کارکن( 99تا  50) صنایع متوسط

 47 4 نفر( 100باالی ) ترصنایع بزرگ

 .1395، همان مأخذ:

 

 گردد.می نامطلوب بودن شرایط بهتر نمایان شودی اروپا مقایسه هابنگاهاگر این شرایط با وضعيت 

 

 

صنایع کوچک صنایع متوسط صنایع بزرگ
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 2015 ی مختلف در اتحادیه اروپاهابنگاهو اشتغال  افزودهارزش. 25 نمودار

250>متوسط ، 50>کوچک، 10>خرد  

 

 

 

 

 

 

 

 
 .4 ، ص2016، کميسيون اروپا مأخذ:

 

ایجاد  درواقعندارند.  افزودهارزشنقشی در ایجاد  عمالًی کوچک و متوسط در ایران هابنگاهدرواقع 

شود دهد در این بخش تنها نيروی کار فرسوده میدرصد نشان می 42با اشتغال  افزودهارزشدرصد  11

یكی از دالیل اصلی این امر تمرکز بسيار زیاد صنایع  و نوعی بيكاری پنهان در این بخش وجود دارد.

های ی جدید به همان حوزههابنگاهپایين و تداوم ورود  افزودهارزشی دارای هابخشکوچک کشور در 

 قبلی است که در نمودارهای زیر نمایان است.

 

 1393نفر در کشور در صنایع مختلف در سال  10ی باالی هابنگاهتعداد . 26 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

69 

محصوالت پالستيكی و ، یی مانند مواد خوراکیهابخشدر  هابنگاهبيشترین تمرکز در ایران 

نكته بسيار بسيار پایينی دارند. اما  افزودهارزشآجر( است که  و گچ، مانند شيشه) محصوالت کانی

حجم بسيار باالی درخواست مجوز و صدور پروانه  وجود بااست. هبنگاهشكستگی ورآورتر روند سفأت

 1393عدد در سال  14452به  1384عدد در سال  16018ی کشور از هابنگاهفعاليت در کشور تعداد 

بنگاه فعال است. اگر به این نكته توجه شود که  1500ی بيش از گی ورشكستامعنرسيده است که به

برداری صادر شده است عمق فاجعه بيشتر بهره جوززار مبيش از ده ه 1394و  1393 هایتنها در سال

 شود.نمایان می

 

 برخی صنایع کشور نفر در 10ی باالی هابنگاهتغییرات تعداد . 27نمودار 
 

 
 .همان مأخذ:

 

مثال در صنایع غذایی  عنوانبه .دهدبار صنایع کشور را نشان میوضعيت فاجعه خوبیبهنمودار فوق 

برداری صادر مجوز بهره 800و بيش از  تأسيسمجوز  2500بيش از  1394و آشاميدنی تنها در سال 

ی حاضر در این بخش روند هابنگاهنمودار فوق نمایان است تعداد  که در طورهمانحال شده است. با این

ی ورشكستگی چندصد بنگاه در هر سال در این صنعت است. این روند انزولی دارد. این امر به معن

در این شرایط نه تنها  درواقعبر توسعه کشور و نيروی انسانی دارد.  یمنفی بسيارآثار شكستگی ور

شوند که حاصل آن بيكاران گذاران نيز متحمل زیان میبلكه سرمایه ،رودهای کشور از بين میسرمایه

 بدهكار است.مال باخته 

 

 ی بزرگهابنگاهوضعیت  .4

ی ایفا رو نوآو افزودهارزشنقش مهمی در اشتغال ایجاد  گی بزرهابنگاهکه در بخش اول اشاره شد  طورهمان

اقداماتی شدند کشوری که بررسی  چهارکه در بخش دوم اشاره شد تمامی  طورهمانکنند. بر این اساس می

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

70 

باره اند. اما در ایران شرایط دری انجام دادهوکارکسبی هاگروهو ایجاد  هاشرکتدر جهت افزایش مقياس 

ی بزرگ هابنگاهدر ایران مناسب است و نه  هابنگاهنه اندازه گونه دیگری است و ی بزرگ بههابنگاه

 کند.را آشكارتر می مسئله. نگاهی به اطالعات زیر این نمایندنقشی را که باید ایفا می

ی که حتی کشورهایی درحال شرکت برتر جهان وجود ندارد. 500 انيدر م رانیاز ا یشرکت چيه

شرکت برتر جهان دارند. همچنين  500مالزی و عربستان هم حداقل یک شرکت در ميان ، مانند لهستان

معدن ، . وزارت صنعتکنندمیبه سمت کوچک شدن حرکت  هاشرکتن برخالف روند جهانی ادر ایر

ی هابنگاهگونه توضيحی تنها به کوچک شدن مقياس خود بدون ارائه هيچ 1395برنامه سال تجارت در 

 کند.کشور اشاره می

 

 )ميليارد ریال( ی تولیدیهابنگاهمقیاس . 28نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 .55، 1395، معدن و تجارت، زارت صنعتو مأخذ:

 

 .داردی بزرگ ایران نكات ذیل اهميت هابنگاه درخصوصبا توجه به اطالعات فوق 

 سهم در اشتغال. 1-4

. کنندمیی بزرگ در ایران نقش بسيار مهمی در اشتغال ایفا هابنگاهبا توجه به نكات فوق در مجموع 

درصد اشتغال را  50ی کوچک و متوسط حدود هابنگاهرغم تعداد کمتر در مقایسه با علی هابنگاهاین 

 .کنندمیایجاد 

 افزودهارزش. 2-4

درصد بوده که بسيار  90سال اخير حدود  10 طیدر ایران  افزودهارزشی بزرگ در ایجاد هابنگاهسهم 

در ایران بسيار نامناسب  افزودهارزشحال باید به خاطر داشت در مجموع ایجاد . با ایناست حائز اهميت

 است و روند کاهشی دارد.
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 درصد()  1383سال  متیبه ق دیبه ارزش تول افزودهارزشنسبت . 29نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .30 ، ص1395، معدن و تجارت، وزارت صنعت :مأخذ

 

که اشاره  طورهمانی بزرگ در ایران نيز صادق است. هابنگاهدرباره حتی  افزودهارزشپایين بودن 

بخشی به محصول است. از ميان و تنوع افزودهارزشی ایجاد وکارکسبی هابنگاههای مهم شد از نقش

ی در صنعت پتروشيمی مشغول به فعاليت هستند. اما وضعيت وکارکسبگروه  دو، شرکت برتر کشور 10

 شرح زیر است.در این بخش به افزودهارزش

 

 ارزش محصوالت پتروشیمی صادراتی و وارداتی .6جدول 

 گروه کاالیی

 واردات صادرات
 تراز ارزشی

 )میلیون دالر(
 تناژ

 )هزار تن(
 ارزش

 )میلیون دالر(
 ارزش هر واحد

 )دالر به تن(
 تناژ

 )هزار تن(
 ارزش

 )میلیون دالر(
 ارزش هر واحد

 )دالر به تن(
 4363 1588 27 17 646 4390 6794 شيميایی پایه

 -723 2848 1330 467 6/746 607 813 شيميایی مبانی

 2768 2239 1050 469 1488 3818 2566 پليمری پایه

 -429 3423 1619 473 2800 1190 425 مصنوعات پليمری

 5979 2823 4026 1426 944 10005 10598 جمع کل

 .گمرک ایران :مأخذ

 

ميليون تن  4/1 صادر و حدود عمده پتروشيمیميليون تن محصول  10بيش از  1393سال در 

ارزش کل محصوالت ) دالر 944صادراتی حدود محصول وارد شده است. ارزش هر تن محصوالت عمده 

 درواقع .باشندمیدالر  2823 بوده است( و ارزش هر تن محصول وارداتیدالر  648هر تن حدود  صادراتی

ی هاگروهدهد که خوبی نشان میافزوده پایين بهارزشعدم تنوع محصول و صادرات کاالهای پتروشيمی با 

 اند.عمل نكرده خوبیبهبخشی و تنوع افزودهارزشخود در ایجاد ی به نقش وکارکسب
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 تحقیق و نوآوری . 3-4

شک عملكرد اقتصادی ی بزرگ اقتصادی در ایران است. بیهابنگاهنقطه ضعف مهمترین  این بخش

ثير ساختار نهادی أی آن است که البته یک عملكرد تحت تهابنگاهکشورها نتيجه عملكرد اقتصادی 

 ی آن دانست. هابنگاهتوان بازتابی از عملكرد عملكرد کلی اقتصاد ایران را نيز میکشور است. بر این اساس 

شاخص اقتصادی برای سنجش نوآوری مهمترین وری کل عوامل توليد رشد بهره در یک نگاه کلی

ایران در این زمينه وضعيت مناسبی ندارد  ،وری آسياگزارش سازمان بهره براساسشود. در نظر گرفته می

ی که همين درحالدهم بوده است منفی یک 2014-1970ی هاسال طیو رشد این شاخص برای ایران 

درصد بوده است. این امر سبب شده است ایران کمترین  7/1و برای کره  1/3شاخص برای چين برابر 

 36حالی که سهم این عامل در رشد اقتصادی چين دروری کل عوامل توليد ببرد و سود را از رشد بهره

این ميزان برای ایران منفی سه درصد است. حتی در بازه زمانی ، درصد بوده است 29 آمریكاو  24کره ، 

واحد بوده  1/2وری کل عوامل توليد بر رشد اقتصادی کشور برابر با منفی نيز اثر بهره 2010-2014

 بود. واحد مثبت می 3پنجم باید در حدود ی که مطابق برنامه درحالاست 

ی ایران در زمينه تحقيق و توسعه مناسب هابنگاهدهد که عملكرد نشان می خوبیبهتصویر فوق  

 نكات حائز اهميت دیگر در ایران نتایج پژوهشی است که توسط محمدزاده و دیگران ازجملهنبوده است. 

 :شرح زیر استو نتایج آن بهبنگاه انجام شده  12310( با بررسی 1391)

 

 ميليون ریال()  1386ی کشور در سال هابنگاهمخارج تحقیق و توسعه در . 7 جدول

 میانگین مخارج تحقیق و توسعه تعداد وضعیت مالكیت بنگاه

 7/94 11892 بنگاه خصوصی

 929 418 بنگاه دولتی

 .9 ، ص1391، محمدزاده و دیگران :مأخذ

 

هزینه بسيار کمی در زمينه  عمالًی خصوصی ایران هابنگاهکه در نمودار فوق نمایان است  طورهمان

الیحه  براساس. دهند. این وضعيت در بخش دولتی نيز بسيار وخيم استتحقيق و توسعه انجام می

صدم درصد است.  14ی دولتی برابر با هاشرکتسهم پژوهش در بودجه  1397بودجه سال 

شرکت مرتبط با صنایع دفاعی و هوایی چهار درصد این سهم نیز مربوط به  44ی که درحال

بسيار منفی آن در رشد  آثاربه تحقيق و توسعه در کشور است که  توجهیبیاین امر نشان از  است.

 اقتصادی و توسعه کشور نمایان است.
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 وضعیت ساختار انگیزشی اقتصادی کشور . 5

ی هابنگاهتبع آن ساختار انگيزشی است که ساختار نهادی و به که در بخش اول توضيح داده شد طورهمان

سوی بازتوزیع حرکت به هابنگاهشک در شرایطی که کند. بیسوی توليد یا بازتوزیع هدایت میکشور را به

دید. بررسی ساختار  ی توليدی کوچک باشد اشتغال و رشد اقتصادی آسيب خواهدهابنگاهو اندازه  کنند

عليه اشتغال و رشد اقتصادی است. برای درک بهتر  شدتبهدهد این ساختار انگيزشی کشور نشان می

 پردازیم.در ادامه به بررسی ساختار انگيزشی کشور می مسئلهاین 

 

 1392-1372 یهاسال طیمسكن و زمین ، اجاره، دستمزد، نسبت افزایش تورم. 30نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1395، شاکری :مأخذ

 

اند و کسب گذاری در زمين و مسكن بيشترین بازده اقتصادی را داشتهنمودار فوق سرمایهبراساس 

ساختار انگيزشی ارسال  ازسویآفرینان کاربهبر این اساس پيامی که  مراتب کمتر دارد.مهارت بازدهی به

ی توليدی دوری هافعاليتسوی و از حرکت به کنندگذاری شود آن است که در زمين و مسكن سرمایهمی

کامل در این مسير  طوربهگذاران کشور نيز دهد که سرمایهنمایند. نگاهی به نمودارهای زیر نشان می

 اند. حرکت کرده
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 1393-1357ی هاسال طیمیزان تشكیل سرمایه در صنعت و ساختمان . 31 نمودار
 

 
 

1393-1357ی هاسال طیی مختلف در موجودی خالص سرمایه در ایران هابخشسهم . 32 نمودار  

درصد()   

 

 

ای در توليد ناخالص ملی کشور است که در حاصل این امر نيز کاهش سهم توليدات کارخانه

 نمودارهای زیر نمایان است.
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 درصد()  2014-1960ای در تولید ناخالص ملی سهم تولیدات کارخانه. 33 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 . بانک جهانی :مأخذ

 

افزایش بيش از حد زمين و ساختمان نيست.  دليلبهتوليدی بودن ساختار انگيزشی تنها البته ضد

عوامل منفی  ازجملهاز توليد و مشكالت فراوان توليدکنندگان نكردن حمایت ، تغيير مستمر قوانين

تالطم در بازار ارز و سكه که سود گذار بر حرکت کارآفرینان به سمت بخش توليدی کشور است. اثر

 ازجملهها و سودهای حاصل در بخش خودرو همگی کند انواع تالطمگران میفراوانی را نصيب واسطه

گری و عدم حرکت به سمت فعاليت توليدی عواملی هستند که افراد را به تداوم حضور در بازارهای واسطه

 کنند.تشویق می

 

 کشور های توسعهاستراتژی. 6

دو نكته مشترک وجود دارد که کشوری که در این گزارش اشاره شد،  چهارکه اشاره شد در  طورهمان

  :عبارتند از

 ،انتخاب استراتژی درست توسعه شامل حضور فعال دولت برای ایجاد تغيير ساختار .1

 بندی صحيح است. دوری از بلندپروازی که شامل اولویت. 2

 پردازیم.کامل غایب است که در ادامه به بررسی آن می طوربهاما در مورد ایران این دو نكته 

 استراتژی توسعه اشتباه. 6-1

آغاز شد که با توجه  1368در سال  اولين برنامه توسعه بعد از انقالب در ایران با پایان جنگ تحميلی و

حال در تدوین برنامه دوم توسعه مبنای نظری روشنی نداشت. با این به پایان جنگ و شرایط آن دوران

خيری دوساله نيز انجام شد رویكرد اجماع واشنگتنی و تعدیل ساختاری نقش پررنگی أکشور که با ت

های سوم و چهارم نيز ادامه یافت. در برنامه پنجم توسعه نيز داشت. تداوم این نگرش در تدوین برنامه

هایی مانند سهام عدالت اما اجرای برنامه ،کردنداز این پارادایم انتقاد می شدتبهدان وقت هرچند دولتمر
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 همچنان همان سياست تعدیل است.  داد که مبنای نظری برنامهها نشان میو هدفمندی یارانه

سياست نبود های توسعه در ایران را بتوان شاید بهترین شاهد بر تسلط اجماع واشنگتنی بر برنامه

بر مكانيسم بازار چنان به تفكر غالب در بخشی از اندیشمندان و  تأکيد درواقعصنعتی در ایران دانست. 

. کنندمی تأکيدسياستگذاران کشور بدل شده است که حتی در هنگام تدوین سياست صنعتی نيز بر آن 

سياست »ایم که عنوان دهیی در کشور بوهاسياستدر یک دهه گذشته شاهد تدوین چهار مجموعه از 

بدون درک  هاسياستکنندگان این اما فاقد الزامات آن هستند. درواقع تدوین ،را به همراه دارند« صنعتی

بر نقش  تأکيداند و با دل در گرو مكانيسم بازار داشته «سياست صنعتی»مبانی و درنظر گرفتن الزامات 

 عنوانبهکردند. های خود استفاده میای پيشبرد برنامهحداقلی دولت تنها از عنوان سياست صنعتی بر

استراتژی توسعه »در بخشی با عنوان « استراتژی صنعتی کشور»( در سند 1382) مثال نيلی و دیگران

 :نویسندمی «های دولتگيری دخالتصنعتی ایران و جهت

به ، مداخالت حمایتی مستقيمهای صنعتی و ایجاد انتخاب اولویتجای به استراتژی توسعه صنعتی

رقابت بپردازد.  یبازآرایی هدفمند فعاليت صنعتی در ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی با هدف ارتقا

کننده است و تنها آن بسيار تعيين، نقش دولت در ایجاد سازوکارهای بازار و توسعه فضای رقابت روازاین

تواند در شرایط جدید قابل توجيه می، های بازار باشدستیهای دولت که درجهت رفع کادسته از دخالت

 (.387 :1382، نيلی و همكاران) باشد

بهترین »دارد های اجماع واشنگتنی است که بيان میتكرار همان گزاره خوبیبهجمالت فوق 

که گفته شد در کليه موارد  طورهمانحالی که در«. عدم وجود سياست صنعتی است، سياست صنعتی

 است.کرده  دولت نقش فعالی در تغيير ساختار ایفا، کشور مورد بررسی چهارموفق در 

سفانه برداشت درستی از رویكرد نئوکالسيكی نيز در ایران وجود ندارد. أالبته باید توجه کرد که مت

اساس توسعه را ، هه قبل استسياستگذاران کشور با برداشتی از نظریه نئوکالسيک که مرتبط با دو د

دانند. ها میای از پروژهافزایش سرمایه فيزیكی و سرمایه انسانی و راهكار دستيابی به آن را نيز مجموعه

تژی همچنان فاقد استراکه  کننداشاره می وکارکسباگرهم گاهی به حكمرانی خوب و بهبود محيط 

 يابی به آن هستند. برای دست مناسب

 درحالیی که ایران با تمرکز بر رویكرد نئوکالسيكی هاسالکه اشاره شد در تمام  طورهمانهمچنين 

با کنار گذاشتن و حرکت در مسيری خالف  جنوبیکره کشوری مانند ، ریزی برای توسعه بودبرنامه

 جنوبیکره و کشوری مانند  ایران . تفاوت وضعيت فعلیوکالسيكی مسير توسعه را پيمودهای نئتوصيه

که  طورهمان این برعالوه. بوداشتباه انتخابی ما چه ميزان رویكرد نظری در کشور دهد که نشان می

 .کردبانک جهانی نيز به اشكاالت نظری اجماع واشنگتنی اشاره  1990اشاره شد در دهه 
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 بندی صحیحعدم اولویت. 6-2

تمام عمرانی چنان آشكار است که نياز به توضيح چندانی ندارد. وجود چندین هزار طرح نيمه مسئلهاین 

دهد که در زمينه نشان می خوبیبهشوند های جدیدی که تصویب و آغاز میدر کشور و تداوم طرح

 هيچ عنوان عملكرد خوبی وجود نداشته است. بندی بهاولویت

 

 وضعیت ساختار نهادی  .7

که در بخش اول توضيح داده شد گروهی از اندیشمندان سرشناس توسعه معتقدند برای حل  طورهمان

مشكالت مختلف جامعه از فساد و نابرابری تا اشتغال و رشد اقتصادی باید کل ساختار نهادی اصالح شود. 

ل معلول آن ساختار نهادی است و در اص آثاراین دیدگاه کلیه مشكالت جامعه بازتابی از  براساس

حل نهایی توسعه ایجاد ساختار راه و توان به توسعه دست یافتبا اصالحات جزئی نمی آنها به اعتقاد است.

این نگرش کليه مشكالتی که در  براساساست که مشوق نوآوری و رشد باشد.  دمكراتيکنهادی مشارکتی و 

تحت این شرایط دارد.  دمكراتيکساختار نهادی مشارکتی و  نبودی قبلی به آن اشاره شد ریشه در هابخش

 پردازیم.که در ادامه به آن می است نیازمند هوشمندی بیشتری بهقانونگذاری 

، ها ضعيف هستنددر شرایط ایران امروز که احزاب و رسانه :در توصيف شرایط کشور باید گفت

ی درست برای حل کامل هاسياستامكان تصویب و اجرای  ،کشمكش فراوان ميان قوا وجود دارد

بيان شد  اولکه در فصل  طورهمان مسئلهوجود ندارد. در توضيح بيشتر این  خوبیبهمشكالت کشور 

ولی اگر چنين نظمی  ،کامل وجود دارد طوربهجرای قوانين اامكان  دمكراتيکساختار نهادی مشارکتی و 

 و تصویب کرد. خوبی اجرا بهتوان قوانين را وجود نداشته باشد نمی

قوانين در کشور اجرای  ی اخيرهاسالدهد در های فراوانی در کشور وجود دارد که نشان مینشانه

های مجلس مرکز پژوهش ازسویعنوان مثال توضيحات زیر که به چالشی اساسی بدل شده است. به

 :منتشر شده است بسيار جای تأمل است 1389در سال  های توسعه در کشوردرباره اثربخشی برنامه

 ارتباط عدم و بهينه و هماهنگ، مطلوب ریزیبرنامه نظام نبود دليلبه همواره توسعه هایبرنامه

 اهدافی، کلی احكام از ایمجموعه صرفاً، ریزیبودجه و سياستگذاری، ریزیبرنامه بين نهادینه و منسجم

 موجب عمل همرحل در هاکاستی و اشكاالت این و بوده متنوع و بسيار موضوعات هدربردارند و آرمانی

 دیگر ازسوی. است شده عملكردها ارقام با، هابرنامه در شده بينیپيش ارقام مابين بسيار انحراف بروز

 حاصل به توسعه هایبرنامه هایترکيب سایر کنار در دستيابی قابل و نياز مورد منابع دقيق تعيين عدم

 . است شدهمنجر  توسعه هایبرنامهمدنظر  اهداف از بسياری نشدن

 برنامه تدوین چگونگی و برنامه به نگرش هنحو به توجه لزوم بر تأکيد با هاپژوهش کارشناسان مرکز

  :افزایندمی سياستگذاران و مجریان توسط

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

78 

 انحراف عدم جهت عاملی ایتوسعه برنامه یک وجود آیا که بود خواهد باقی مهم سؤال این همچنان 

 یک وجود یعبارتبه خير؟ یا است شده تعيين اهداف به نسبت ایبودجه ایبرنامه متغيرهای عملكرد

 کند؟می ایجاد عملكردها انحراف عدم و شده تعيين اهداف به رسيدن در تغييری آن وجود عدم یا برنامه

 (.1389، های مجلسمرکز پژوهش)

توان به اختالف اخير نمایندگان خوزستان با رئيس سازمان محيط زیست مثالی دیگر می عنوانبه

 :در این خصوص توجه کرد -رئيس سازمان محيط زیست-و توضيحات کالنتری

آب زیاد هم هست ولی مدیریت آب ، من در آن نامه چه گفتم؟ من گفتم در خوزستان آب هست

خوزستان آب هست. در خوزستان همين االن هم آب زیادی وجود گویی در گویند چرا میمیآنها  نيست.

برای  مترمكعبهزار  23جای اینكه بهمدیریت مصرف وجود ندارد. ، دارد اما مدیریت آب وجود ندارد

هزار متر برای گندم پنج جای اینكه بهکنند. آب مصرف می مترمكعبهزار 34، نيشكر استفاده کنند

یش اعالم کرده هاسياستدر  کنند. وزارت جهاد کشاورزی رسماًهزار متر استفاده می12، استفاده کنند

صرف کشت برنج  مترمكعبميليون  200و  ميليارد است خوزستان جای کشت برنج نيست اما یک

اما ما  مترمكعبميليون  700ها چقدر است؟ شود. مگر کل دعوای انتقال آب از کارون به دیگر استانمی

 .(1396 ماهآذر 23، خبرگزاری ایسنا) دهيمدر خوزستان آب هدر می مترمكعبميليون  100ميليارد و سه

ترین است که امكان اجرای ساده ایگونهبهدهد که وضعيت ساختار نهادی مثال فوق نشان می

وزارت  ی که کشور با بحران شدید خشكسالی مواجه استدرحالدر کشور از بين رفته است.  هاسياست

شک امكان زین عاجز است. تحت چنين شرایطی بیورزی از اجرای طرح ساده کشت جایگکشا

 سياستگذاری پویا در بخش صنعت با تردیدهای جدی روبرو است.

 تدریجبهو مشارکتی امری تدریجی است و  دمكراتیکدیگر حرکت به سمت نظم  ازسوی

 هوشمندی بیشتری به.تحت چنین شرایطی قانونگذاری کردباید بر مشكالت فوق غلبه 

 است که در فصل بعدی به آن اشاره خواهد شد. نیازمند
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 هایی برای ایرانداللتـ  فصل چهارم

بررسی تجارب کشورهای موفق ، اشتغال درخصوصدر فصول قبلی به بررسی برخی حقایق آشكار شده 

برخی راهكارها  معرفیو همچنين بررسی شرایط ایران پرداختيم. در ادامه با تكيه بر مباحث قبلی به 

 پردازیم.برای بهبود وضعيت اشتغال در کشور می

 است دمكراتیکمدت اشتغال پایدار ایجاد ساختار نهادی مشارکتی و حل بلندراه .1

کلیه مشكالت از اندیشمندان سرشناس توسعه معتقدند  که در فصول قبلی اشاره شد گروهی طورهمان

حرکت در  بر این اساسساختار نهادی است و در اصل معلول آن است.  آثارجامعه بازتابی از 

 قضائيهقوه  ،قدرتمند احزابو مطبوعات شامل  دمكراتيکجهت ایجاد ساختاری نهادی مشارکتی و 

و مشارکتی از الزامات بلندمدت حل مسائل  دمكراتيک نظم حامی سازمانی و نهادی ترتيبات و مستقل

 گوناگون است. 

 کند تأکیدهای توسعه کشور باید بر نقش فعال دولت استراتژی .2

ی کشورهای پيشرفته و همچنين بسياری از هادولت همهکه اشاره شد در دنيای کنونی  طورهمان

نقش  یتوسعه درحال ایفای نقشی فعال در اقتصاد هستند. تحت چنين شرایطی ایفا درحالکشورهای 

 ازجمله. البته این امر الزاماتی دارد که کردهای بسياری را نصيب کشور خواهد زیان ،دولت ازسویانفعالی 

 ست.هاسياستندپروازی در اجرای لی درست و عدم بهاسياستتدوین آنها 

 ای با هدف ایجاد اشتغال بدون توجه به سایر موارد خودداری کندبرنامهدولت باید از اجرای  .3

مدتی برای ایجاد اشتغال در کشورهای موفق جهان اجرا نشده فراگير و طوالنی، هيچ سياست جداگانه

درواقع آنچه سياست  .ی کالن اقتصادی استهاسياستی اشتغال بخشی از هاسياستاست و در عمل 

هایی مقطعی شود و در برخی از کشورها اجرا شده است برنامهیا برنامه اشتغال عمومی از آن یاد می

محدود اجرا شده است. در شرایط فعلی که کشور دچار  صورتبهاند که برای دوران بحران آن هم بوده

یی به هيچ عنوان راهكار مناسبی هاتسياسبحران حاد در زمينه اشتغال است دلخوش کردن به چنين 

شک خود به مانعی برای حل مشكل اشتغال در بلندمدت بدل خواهند شد. ها بینيست. این برنامه

درحال تكرار اشتباهات مهلک گذشته است.  1397مثال دولت در برنامه اشتغال خود برای سال  عنوانبه

 67ایجاد ست دولت قصد ا کار در بخش کشاورزی روبرودرحالی که کشور با مازاد نيروی مثال  عنوانبه

یی مانند صنایع مواد هابخش هزار شغل جدید در این بخش را دارد. یا درحالی که هرساله صدها بنگاه در

همين  در ی جدیدهابنگاهشوند. دولت قصد ایجاد مواد پالستيكی و منسوجات ورشكسته می، غذایی

مدت مثبتی داشته باشند اما هرچند ممكن است آثار بسيار کوتاهیی هاسياسترا دارد. چنين  هابخش

که بررسی تجربه چهار کشور نشان داد در شرایط  طورهمان درواقعبسيار بيشتر خواهد بود. آنها  اثر منفی

ی عمل کنند و از اقدامات فعال در جهت تغيير ساختار اقتصاد طوربهبيكاری گسترده دولت باید 
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 .مدت خودداری کندکوتاه

 کندفعال در جهت تغییر ساختار اقتصاد عمل  طوربهدولت باید  .4

روبرو است دولت ی ی بسيارهاچالشای با توليد کارخانه ویژهبهدر شرایط کنونی کشور که بخش صنعت 

فعال در جهت تغيير ساختار اقتصادی عمل کند. تالش برای تغيير ساختار باید شامل اقدامات  طوربهباید 

 :زیر باشد

 ،تدوین استراتژی درست صنعتی -

 ،بندی صحیح صنایعاولویت -

 ،ی تولیدیهابنگاهتالش در جهت افزایش مقیاس  -

  .سیاست حمایتی هوشمند از صنایع و برخورد با ناکارآمدی -

های دیگر مفصل و جداگانه در گزارش طوربهاجرای سياست تغيير ساختاری الزاماتی دارد که باید 

 به آن پرداخت. 

 اصالح ساختار انگیزشی کشور -

گری توليد و به نفع واسطهره شد ساختار انگيزشی کشور بر ضدکه در بررسی وضعيت ایران اشا طورهمان

ممكن است. رشد اقتصادی پایدار در کشور غير نشود ایجاد اشتغال وتا زمانی که این ساختار اصالح  است

گيرد از تالش برای کاهش تالطم در بازار ارز و برمیهای بسيار گوناگونی را دراصالح این ساختار جنبه

 نظر قرار گيرد.وليد همگی مواردی است که باید مدطال تا اصالح قوانين مرتبط با ت

  

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

81 

 

 و مآخذ منابع

 .1382، انتشارات وزارت امور خارجه، ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، تاریخ قرن بيستم .ریچارد، بولييت .1

 .1375، انتشارات فرهنگ معاصر ،ترجمه حسن پستا ،المللبينفرهنگ روابط . روی، آلتون، جک، پلينو .2

 .1392، طراحان آزادانتشارات نوین ، ترجمه اصالن قودجانی، اقتصاد سياسی سياست صنعتی. جون-ها، چانگ .3

انتشارات ، خليل( شهابی) مهرداد، محمود نبویترجمه مير، دارینكته مكتوم سرمایه 23 .جون-ها، چانگ .4

 .1392، کتاب آمه

 .1392، انتشارات کتاب آمه، خليل( شهابی) مهرداد، محمود نبویترجمه مير، نيكوکاران نابكار .جون-ها، چانگ .5

 .1385، های مجلسمرکز پژوهش، صنعتی در چين-تجربه مناطق آزاد تجاریمروری بر  .احسانسيد، خاندوزی .6

، مثابه تور حمایتیبه اشتغال عمومی .کالودیا رودریگز، آالس، اندروز کولين، کارلو دل، نينز، کالنيدی، سوبارائو .7

 .1394، اجتماعی تأمينه کار و مؤسسانتشارات ، هدی زبيری، نرگس اکبرپور روشن، ترجمه زهرا کریمی موغاری

انتشارات ، فناوری و نوآوری، ای بر سياستگذاری علممقدمه .سروشنوری سيدقاضی و سپهرسيد، نوریقاضی .8

 .1393، دانشگاه تربيت مدرس

سياست صنعتی در خدمت  :ایجاد تحول در اقتصاد چاپ شده در، دولت و سياست صنعتی در چين .وو، می، دیک، لو .9

 .1394، های بازرگانیه مطالعات و پژوهشمؤسسانتشارات ، ترجمه گروه مترجمان، اشتغال و توسعه، رشد

 .1395، نشر چشمه، علی نيكونسبتی و ترجمه حميد پاداش، دولت کارآفرین .ماریانا، مازوکاتو  .10

 .1396، مالزی پژوهیآینده .های مجلسمرکز پژوهش  .11

 .1374، ه تحقيقات اقتصادی دانشگاه تربيت مدرسمؤسسانتشارات ، شكافی یک برنامه توسعهکالبد .فرشاد، منیؤم .12

 چاپ شده در، گرا در لباس مبدلدولت توسعه :آمریكاتناقض سياست صنعتی در ایاالت متحده  .روبرت، وید .13

انتشارات ، ترجمه گروه مترجمان، اشتغال و توسعه، سياست صنعتی در خدمت رشد :ایجاد تحول در اقتصاد

 .1394، های بازرگانیه مطالعات و پژوهشمؤسس

منتشر ، جنوبیکره مورد  :گذار از یک نظام دسترسی محدود به یک نظام دسترسی باز .سونگ-جونگ، یو .14

استيون بی ، جان جوزف واليس، داگالس نورث، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت، شده در سياست

 .2012، انتشارات روزنه، پورنعيمیحسين محمد و ترجمه محسن ميردامادی، باری آر وینگاست، وب
15. Acemoglu, Daron, Robinsonm James A, Why Nations Fail: The Origings of 

Power, Prosperty and Poverty, Profile Book, 2012. 

16. Aldrighi, Dante M, . Postali, Fernando A. S, Business Groups in Brazil, in the 

Oxford Handbook of Buiness Groups, edited by, Asli M ,Coplan, 

Takashi ,Hikino, James R, Lincoln, Oxford University Press, 2010. 

17. Andreoni, Antonio,Chang,Ha-Joon, Industrial policy and the future of 

manufacturing,  Journal of Industrial and Business Economics, , 2016. 

18. Barbosa,F.H, Economic Development: The Brazilian Experience. In: Akio 

Hosono; Neantro Saavedra Rivano. (Org.). Development Strategies in East 

Asia and Latin America. Londres: Mcmillan Press, 1999. 

19. Cardoso, Eliana, Teles, Vladimir Kuhl, A Brief History of Brazil's growth, 

OECD , 2008. 

20. Coplan,Asli M,Hikino, Takashi, Foundation of Business Group: Toward a 

Integrated Framework, in the Oxford Handbook of Buiness Groups, edited by, Asli 

M ,Coplan, Takashi ,Hikino, James R, Lincoln, Oxford University Press, 2010. 

21. European Commision, Annual Report on European SMEs 2016/2015. 

www.irpublicpolicy.ir

https://ideas.repec.org/a/spr/epolin/v43y2016i4d10.1007_s40812-016-0057-2.html
https://ideas.repec.org/a/spr/epolin/v43y2016i4d10.1007_s40812-016-0057-2.html
https://ideas.repec.org/s/spr/epolin.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW0q7n2u_XAhWKWRoKHSTSDZAQFgg8MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Feco%2Fgrowth%2F43823436.pdf&usg=AOvVaw1OGMIyGMlbfKjjH8MiBXAH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW0q7n2u_XAhWKWRoKHSTSDZAQFgg8MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Feco%2Fgrowth%2F43823436.pdf&usg=AOvVaw1OGMIyGMlbfKjjH8MiBXAH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW0q7n2u_XAhWKWRoKHSTSDZAQFgg8MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Feco%2Fgrowth%2F43823436.pdf&usg=AOvVaw1OGMIyGMlbfKjjH8MiBXAH


 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

82 

22. Ferraz, J., C. Figueiredo, C. Leal, F. Marques, and M. Miterhof. 2013. 

“Financing Development: The Case of BNDES.” In The Industrial Policy 

Revolution I, ed. J. Stiglitz and J. Y. Lin, 143–57. Basingstoke, U.K.: Palgrave. 

23. Gomez, Edmund Terence, Malaysian Business Groups: The State and Capital 

Development in the Post-Currency Crisis Period, in: Business Groups in East 

Asia:Financial Crisis,Restructuring, and New Growth, edited by, SEA-JIN 

CHANG, Oxford University Press , 2006. 

24. Hulten, C. Stimulating Economic Growth through Knowledge-Based 

Investment, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 

2013/02, OECD Publishing, Paris, 2013. 

25. Harvie, Charles, Lee, Hyun-Hoon, Korea’s Economic Miracle 

26. Fading or Reviving?, Palgrave, 2003. 

27. Hu, Biliang. Informal Institutions and Rural Development in China, USA and 

Canada: Routledge, 2007. 

28. ILO, World Employment Social Outlook: Trend 2017 . 

29. ILO, Global Employment Trends 2014 Risk of a jobless recovery?, 

International Labour Organization, 2014. 

30. Kim,Hi Cheon, Business Groups in South Korea, in the Oxford Handbook of 

Buiness Groups, edited by, Asli M ,Coplan, Takashi ,Hikino, James R, Lincoln, 

Oxford University Press, 2010. 

31. Lin, Justin Yifu, New Structural Economics: A Framework for Rethinking 

Development, The World Bank, 2012. 

32. Lin, Justin Yifu, Collectivization and China's Agricultural Crisis in 1959-1961, 

Journal of Political Economy, 1990. 

33. McKinsey, Understanding Asia’s conglomerates, McKinsey, 2013. 

34. North. Douglass c, Economic Performance Through Time, The American 

Economic Review, 1994. 

35. North. Douglass c, Institutions, institutional change and economic 

performance, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. 

36. North. Douglass C, W allis. John Joseph, Weeb, Steven B, Weingast. Barry R , 

Limited Access order: An Introduction to the Conceptual Framework, in : In 

the Shadow of Violence: Politics, Economics, and problems of Development, 

Cambridge university Press, 2012. 

37. North. Douglass C, W allis. John Joseph, Weingast. Barry R Violence and 

Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human 

History, Cambridge University Press, 2009a. 

38. -North, Douglass C, Wallis. John Joseph, W eingast. Barry R, violence and the 

rise of open-access orders, Journal of Democracy Volume 20, Number1, 2009b.  

39. -North, Douglass C, Wallis. John Joseph, W eingast. Barry R , A Conecptual 

Framework for Interpreting Recorded Human History, NBER Working Paper 

No. 12795, 2006. 

40. OECD, Employment Outlook 2016. 

41. OECDThe OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015: 

Innovation for Growth and Society, OECD, 2015. 

42. OECD, OECD Innovation Strategy 2015: An Agenda for Policy Action, 2015a. 

43. OECD, The Dynamics of Employment Growth: New Evidence from 18 

Countries, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 14, 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

83 

OECD Publishing, Paris, 2014. 

44. OECD, “Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends”, OECD, 

2013. 

45. Perkins, Dwight H, The centrally planned command economy (1949–84), in: 

Routledge Handbook of the Chinese Economy , Routledge, 2015. 

46. Pedersen, Jørgen Dige, Globalization, Development and the State: The 

Performance of India and Brazil since 1990, Palgrave, 2008. 

47. Sea-Jin Chang, Financial Crisis and Transformation of Korean Business 

Groups: The Rise and Fall of Chaebols, Cambridge University Press, 2003. 

48. Standing, Labour Flexibility in the Malaysian Manufacturing Sector.. In Jomo 

K,S, Industrialising Malaysia: Policy, Performance, Prospects,Taylor & 

Francis, 2002. 

49. Sundaram, Jomo Kwame, hui, Wee Chong, Malaysia@50: Economic 

Development, Distribution, Disparites, World Scientific, 2014. 

50. Todaro, Michael P, Smith, Stephen C, Economic Development, Eleven 

Edition, Prentice Hall , 2011. 

51. UNIDO, Development Report 2016. The Role of Technology and Innovation 

in Inclusive and Sustainable Industrial Development, 2016. 

52. UNIDO, Industrial Development Report 2013: Sustaining Employment 

Growth: The Role of Manufacturing and Structural Change,UNIDO, 2013. 

53. Wilkinson, Adrian, Wood, Geoffrey, Institutions and Employment Relations: 

The State of the Art, Industrial Relations , 2012. 

54. World Bank, Jobs, the World Bank, 2013. 

55. World Bank, Economic Growth in the 1990s Learning from a Decade of 

Reform, Washington, DC: The World Bank, 2005. 

 
 

 

 

www.irpublicpolicy.ir

https://www.researchgate.net/journal/1468-232X_Industrial_Relations_A_Journal_of_Economy_and_Society


 

 

 

 

 

 

 

 

 15928 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
مورد مطالعه ) ایرانهای آن برای بررسی سياست کشورها در زمينه اشتغال و داللت :عنوان گزارش

 (، چين، مالزی و برزیلجنوبیکره 

 

 
 

 اقتصاد کالن(گروه ) اقتصادیمطالعات  :نام دفتر

 علی نيكونسبتی، عليرضا اشرفی احمدآباد :کنندگانتهیه و تدوین

 محمدرضا عبداللهی، فاطمه عزیزخانی :علمی انناظر

 های اقتصادیمعاونت پژوهش :متقاضی

 ــــ :تخصصی ویراستار

 ــــ :ویراستار ادبی

 

 

 

 :های کلیدیواژه

 اشتغال .1

 اقتصاد ایران .2

 سياستگذاری بازار کار .3

 تجربه کشورها .4

 

 

 

 24/4/1397 :تاریخ انتشار

 
 

 

www.irpublicpolicy.ir




